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וידבר יי' אל משה לאמר צו את בני ישר' 

וישלחו מן המחנה כל צרוע וגו' למה 
נאמ' פרשה לפי שהוא או' איש אשר 

[יטמא] ולא יתחטא (ולא) וגו' עונש שמענו 
אזהרה לא שמע ת"ל צו את בני ישר' 
וישלחו הרי זה אזהרה לטמאים שלא 

יכנסו למקדש בטומאה צו הציוי 
מיד בשעת מעשה ולדורות או אינו 

אלא לאחר זמן ת"ל צו את בני ישר' 
וישלחו מזכר עד נקיבה תשלחו ויעש'
כן בני ישר' וישלחו אותם הא למדנו 

שהציוי מיד בשעת מעשה ולדורות 
או אינו אלא לאחר זמן ת"ל צו את בני 
ישר' ויקחו אליך שמן זית זך וגו' מחוץ 

לפרכת העדות וגו' הא למדנו שהציוי 
מיד בשעת מעשה ולדורות מציוי הזה 

מניין לכל צואות שבתורה היה ר'
שמעו' אומ' הואיל ונאמרו בכל הצואות 

שבתורה שאינן אלא מיד בשעת 
מעשה ולדורות ר' יהודה בן בתירה 

אומ' אין ציוי בכל מקום אלא זירוז שנ' 
ויצו את יהושוע וחזקהו ואמצהו לפי 
דרכינו למדנו שאין מחזיקין אלא את 

המוחזקין ואין מזרזין אלא המזורזי'
ר' שמעו' בן יוחי אומ' אין ציוי בכל 

מקום אלא חסרון כיס שנ' צו את בני 
ישר' ויקחו אליך שמן זית זך צו את 
בני ישר' וישלחו מן המחנה כל צרוע

צו את בני ישר' ונתנו ללוים צו את בני 
ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי 

כי אתם באים אל ארץ כנען לזרום 
לעיניין חילוק הארץ ור' אומ' אין ציוי 

בכל מקום אלא אזהרה שנ' ויצו יי' אלהים 
על האדם ומעץ הדעת טוב ורע 

וישלחו מן המחנה כל צרוע ממחנה 
שכינה או שומעני במחנה לויה ת"ל אל 

מחוץ למחנה תשלחם הא עד שלא 
יאמר יש לי בדין אם נדחו טמאים במחנ'

ארון הקל קל וחומר ממחנה שכינה אמור 
אלא אם אמרת כן ענשת מן הדין לכך 
נאמר וישלחו מן המחנה ללמדך שאין 
עונשין מן הדין ר' אומ' אינו צריך קל 

וחומר הוא אם נדחו טמאין ממחנה 
ארון הקל קל וחומר ממחנה שכינה 



אם כן מה ת"ל וישלחו מן המחנה אלא 
בא הכתוב ליתן את המחיצות

וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל 
טמא לנפש שומעני שלשתן במקום 

אחד ת"ל במצורע בדד ישב מצורע היה 
בכלל ויצא מוצא על הכלל ויצא על 

הכלל מה מצורע שהוחמרה טומאתו וחמור 
שילוחו משילוח חבירו מיכאן מנו חכמ'

למחיצות כל שהזב מטמא מצורע 
חמור מצורע שמטמא בביאה כל 

שטמא מת מטמא הזב מטמא חמור 
הזב שמטמא תחת אבן מסמא כל 

שטבול יום מטמא טמא מת מטמא 
חמור מת שמטמא את האדם כל 

שמחוסר כיפורים פוסל טבול התרומ'
וישלחו מן המחנה כל צרוע וגו' למה 
נאמר אין לי אלא שאר טמאים מניין 

היה ר' יאשיה אומ' (אמ') אמרת קל וחומר 
אם נדחו טמאים ממחנה ארון הקל 

קל וחומר ממחנה שכינה חמור אלא 
אם אמרת כן ענשת מן הדין לכך נאמ' 

וישלחו מן המחנה ללמדך שאין 
עונשין מן הדין בכל אדם הכת' מדבר 
אחד גדולים ואחד קטנים במשמע אתה

 
אומ' אחד גדולים ואחד קטנים במשמע
או אינו אלא כעניין שענש מה מצינו 
במטמא מקדש שלא ענש אלא גדול'

שנ' איש אשר יטמא ולא יתחטא 
ונכרתה אף כאן לא נאמר אלא גדולי'

(נ) ת"ל מזכר עד נקיבה תשלחו אחד גדול'
ואחד קטנים במשמע ר' יונתן אומ' 

מזכר ועד נקיבה תשלחו למה נאמ' לפי 
שהוא אומ' צו את בי ישר' וישלחו 

מן המחנה כל צרוע וכל זב אין לי אלא
שאר טמ(ו)אים מניין אמרת קל וחומר

הוא אם נדחו טמאים ממחנה ארון 
הקל קל וחומר ממחנה שכינה חמור 

אלא אם אמרת כן ענשת מן הדין 
לכך נאמר מזכר עד נקיבה אין לי אלא 
זכר ונקיבה טומטום ואנדרוגינוס מניי' 
ת"ל אל מחוץ למחנה תשלחום אין לי 
אלא אדם כלים מניין (תלחום) תשלח'
ר' עקיב' אומ' מזכר עד נקיבה תשלח' 

אחד אדם ואחד כלים במשמע ר' 
ישמעא' אומ' הרי אתה דן הואיל 

ואדם מטמא בנגעים ובגדים וכלים 
מטמאים בנגעים מה אדם טעון 

שילוח אף כלים יטענו שילוח לא אם 



אמרת באדם שמטמא על גבי משכב 
ומושב לפיכך טענו שילוח תאמר 

בכלים שאין מטמאים ומושב לפיכך 
לא יטענו שילוח הרי אבן המנוגעת 
תוכיח שאין מטמאה על גבי משכב 
ומושב לפיכך לא יטענו שילוח ואל

תתמה בכלים שא'ע'פ' שאין מטמאים
על גבי משכב יטענו שילוח ר' יוסי 

הגל[י]לי אומ' מזכר עד נקיבה תשלחו 
מה זכר ונקבה מיוחדין שהן  

לעשות אב הטומאה טעון שילוח יצא 
פחות משלש על שלש שהוא ראוי 

לעשות אב הטומאה בכל התורה ר' יצחק
אומ' הרי הוא יכבס ובשרו לא ירחץ על 
רחיצת גופו הכת' מדבר ענש כרת אתה 
אומ' על רחיצת גופו הכת' ענש כרת או 

לא ענש אלא כיבוס בגדים האוכל 
מנבילה קלה דין הוא שלא (יש' )ייענש 
בו על כיבוס אל מחוץ למחנה תשלחום 

ולמה נאמ' לפי שהוא אומ' צו את בני 
ישר' וישלחו מן המחנה שומעני לא 

יגעו לא בארון ולא בבנו שאין אבל יקצו 
להם מקום בפני עצמו ת"ל אל מחוץ 

למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניה'
מכאן אמרו שלש מחנות הן מחנה ישר' 

ומחנה לויה ומחנה שכינה מפתח 
ירושלים ועד הר הבית מחנה ישר' מפתח 

הר הבית ועד העזרה מחנה לויה מפתח 
העזרה ולפני מחנה שכינה אשר אני 

שוכן בתוכם חביבין הן ישר' א'ע'פ' שהן
טמאים שכינה ביניהם שנ' השוכן אתם 
בתוך טומאותם ולא יטמאו את מחניה'

ואומ' ולא תטמאו את הארץ אשר 
אתם יושבים בה ר' יוסי הגלילי אומ' בוא 

וראה מה כוח עבודה קשה שעד שלו
פשטו ידיהם בעבירה לא היה בהן 

זבין ומצורעין ומשפשטו ידיהן 
בעבודה היה בהן זבין ומצורעים לפי 
למדנו שלשה דברים אילו אירעו בו 

ביום ר' שמעון בן יוחי אומ' בו וראה 
מה כח עבירה קשה שעד שלא פשטו 

ידיהם בעבירה מה כת' בהן ומראה 
כבוד יי' כאש אוכלת לא יריאין ולא 
מזדעזעין משפשטו ידיהם בעבירה 
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מה נאמ' בהם וירא אהרן וכל ישר' את 
משה והנה קרן עור פניו ויראו מגשת 

אליו ויעשו כן בני ישר' להודיע שבחן של 



ישר' שכשם שאמ' משה  להם עשו ומה 
ת"ל כאשר דבר יי' אל משה כן עשו בני ישר' 

מלמד שאף הטמאים לא עיכבו
סליק פירקא   

וידבר יי' אל משה דבר אל בני ישר' איש 
או אשה כי יעשו מכל חטאות האדם וגו'

למה נאמרה פרשה זו לפי שהוא אומ' נפש 
כי תחטא ומעלה מעל וגו' או מצא אבידה 

אבל בגזל הגר לא (מ') שמענו בכל התורה 
ת"ל איש או אשה כי יעשו מכל חטאות 

האדם בא הכת' ולימד על גוזל הגר ונשבע לו 
שישלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח 
זו מדה בתורה כל פרשה שנאמרה במקום 
אחד וחיסר בה דבר אחד וח[י]סר ושנאה 
במקום אחד לא שנאה אלא על חיסר דבר 

אחד ר' עקיבא אומ' כל מקום שנ' בו לאמר 
צריך לדריש ר' יאשיה אומ' איש או אשה 

להשוות אשה לאיש לכל חטאות ונזקין
שבתורה ר' יונתן אומ' אינו צריך שכבר 
נאמ' בעל הבור ישלם ואומ' שלם ישלם 

המבעיר את (המ') הבעירה מה ת"ל איש או 
אשה לתלמודו הוא בא כי יעשו מכל 
חטאות האדם למעלה למה נאמר לפי 

שהוא אומ' נפש כי תחטא ומעלה מעל 
ביי' או מצא אבידה וגו' אין לי אלא במשקר 

באילו אלא כמשקר בשאר כל דבר מניין ת"ל 
יעשו מכל חטאת האדם למעול מעל ואין 

מעילה בכל מקום אלא שיקור וכן הוא או' 
וימעלו באלהי אבותם ואומ' וימעלו בני ישר'
מעל בחרם ואומ' ו[י]מות שאול במעלו אשר

מעל ביי' ואומ' בעוזיה צא מן המקדש כי 

מעלת ואומ' ומעלה בו מעל הא אין 
מעילה בכל מקום אלא שיקור ואשמה 
הנפש ההיא למה נאמ' לפי שנ' איש או 
אשה אין לי אלא איש או אשה טומטום 

ואנדרוגינוס מניין ת"ל ואשמה הנפש הה'
מה אם ע'ז' פטור בה את הקטן קל וחומר

לכל מצות שבתורה ואשמה הנפש ההי'
למה נאמ' מניין אתה אומ' מניין לגוזל את 

הגר ונשבע לו והלך להביא את הכסף 
ואת האשם ולא הספיק להביא עד שמת 

שהיורשים פטורים ת"ל ואשמה הנפש
ההיא וכשם שפטורין מן האשם כך יהו 

פטורין מן הקרן ת"ל ונתן לאשר אשם לו 
ואשמה למה נאמ' מניין אתה אומ' 

המדליק גדישו של חבירו ביום הכפורים 
שאף על פי שאין בית דין נפרעים ממנו 

שהוא נידון בנפשו ת"ל ואשמה הנפש



ההיא והתודו למה נאמר לפי שהוא אומ' 
והתודה אשר חטא עליה אין לי אלא 

חטאת שטעונה אשם וידוי מניין ת"ל ואש' 
הנפש ההיא והתודו ר' נתן אומ' בנה אב 

לכל המתים שיטענו וידוי
סליק פירקא

והתודו את חטאתם אשר עשו ולא על 
מה שעשה אביו שאם אמ' לו תן לי 

פיקדון שהפקדתי אצל אביך והוא אומ' 
לא הפקדתה משביעני ואמ' אמן לאחר 

מיכן ניזכר שומעני יהא חייב ת"ל והתודו
את חטאתם אשר עשו ולא על מה 

שעשה אביו והשיב את אשמו 
בראשו למה נאמ' לפי שהוא (יוסף) אומ'

ושילם אותו בראשו אין לי אלא עיקר 
דמים מניין ת"ל והשיב את אשמו בראשו 

וחמישיתו יוסף עליו שיהא הוא וחומש

וחומשה משום ר' יואשיה אמ' ר' חומשה 
של סלע ונתן לאשר אשם לו למה נאמ' 

לפי שהוא אומ' לאשר הוא לו יתננו ביום 
אשמתו אין לי אלא לשלוחו מניין לרבות
שליח בית דין והיורש ת"ל ונתן לאשר 

אשם לו הרי שהיה חייב מנה לחבירו ובא 
בבית דין ולא הספיק ליתנו עד שאמצא 

בעל חוב של נגזל מניין שמוציאין מן הגוז'
ונותנין לבעל של נגזל ת"ל ונתן לאשר

אשם לו מכל מקום 
סליק פירקא

ואם אין לאיש גואל ר' ישמע' אומ' וכי יש 
לך אדם בישר' שאין ל(ך)[ו] גואל ומה ת"ל 

ואם אין לאיש גואל אלא בא הכת' ולימד 
על גוזל את הגר ונשבע ומת שישלם 

קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח ר' נתן 
אומ' ואם אין לאיש גואל אין לי אלא 

איש או אשה מניין' ת"ל להשיב האשם 
א(י)ליו אבא חנין אומ' משום ר' אליעזר

בנגזל הכת' מדבר אתה אומ' בנגזל הכת' 
מדבר או אינו אלא בגזוזל ת"ל להשיב 

האשם אליו הא בנגזל הכתו' מדבר האש'
המושב ליי' לכהן בכסף הכת' מדבר אתה 
אומ' בכסף הכת' מדבר או אינו אלא באש'

כשהוא אומ' מלבד איל הכפורים אשר 
יכפר בו עליו הרי אשם אמור מה ת"ל האש' 

המושב ליי' בכסף הכת' מד' ליי' לכהן 
קנאו השם ונתנו לכהנים לכהן באנשי 

משמר הכתוב מדבר או אינו מדבר בכל 
כהן שירצה ת"ל מלבד איל הכפורים אש'
יכפר בו עליו את שמכפרין בו עליו ואילו 



הן אנשי משמר הרי שהיה גזל כהן וזכה 
בו והדין נותן אם זכה בשל אחרים לא 

יזכה בשל אחרים היה ר' נתן אומ' בלשון 
אחרת אם דבר שלא זכיתי בו עד שלא 

בא לידי דין הוא שלא יהא 
משבא לידי דין הוא שלא יהא אחר מוציאת' 

מתוך ידי אמרת אמ' לו לא אם אמרת 
בזה שאין בו לאחרים חלק דין הוא שיצא 

מתוך ידו ויתחלק לאנשי משמר מלבד 
איל הכפורים מניין אתה אומ' בגוזל את 
חבירו ונשבע לו והלך להביא את הכסף 
ואת האשם ולא הספיק להביא עד שמת 

שהיורשים פטורין ת"ל מלבד איל הכיפורים
כך היה ר' עקיבא שונה עד שלא בא

למזופ<..>ן אבל משבא למזופרין אפילו נתן 
הכסף לאנשי משמר ומת היורשין פטורין 

אין מוציאין מיד כהן וקורא אני עליו 
ואיש כי יתן לכהן לא יהיה והכהן אומ' 
לו הבא אשם והקריב והוא אומ' האשם 
המושב ליי' לכהן את שצריך כפרה יצא 

וקורא אני עליו ואיש כי יתן לכהן לא 
יהיה ת"ל מלבד איל הכפורים יחזור ויביא 

אשם אחר ויתנהו לידעיה ויזכה יהוידיב 
בשלו    סליק פירקא

וכל תרומה לכל קדשי בני ישר' ר' יהודה
אומ' בא הכת' ללמדך על מקדש ערימתו 

שלא הומרח שהוא פטור מן התרומה 
ומן המעשרות או אפילו משמירח ת"ל 
ראשית דגנך תירושך ויצהרך ר' עקיבא

אומ' בא הכת' ללמדך שאם רצה לעשות 
כל גורנו תרומה רשאי ובלבד ששם

ושיור מקצת וכל תרומה לכל קדשי בני 
ישר' בא הכת' ולימד על התרומה שתה'

נהגת בכל איסי בן עקיבא אומ' אם 
מעשר הקל הרי הוא נוהג בכל תרומה 

חמורה אינו דין שתהא נוהגת בכל ד"א 
אם מעשר שהוא נוהג בראשית הדגן

הרי הוא נוהג בכל התרומה 
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חמורה דין הוא שתהא נוהג בכל  ד'א'

איסי בן יהודה אם מעשר שאינו בא
אלא משום תלמוד ויראה הרי הוא נוהג 
בכל תרומה חמורה דין הוא שתהא נוהג'

בכל אשר יקריבו לכהן לא יהיה ר' 
ישמעא' אומ' וכי תרומה מקריבין לכהן 

מה ת"ל אשר יקריבו לכהן (כ) לפי שהוא 
אומ' ראשית ביכורי אדמתך תביא בית יי' 

אלהיך אבל לא שמענו מה יעשה בהן



ת"ל אשר יקריבו לכהן לו יהיה בא הכת' 
ולימד על הביכורים שיהיו ניתנין לכהן

   סליק' פסוק'
ואיש את קדשיו לו יהיה כל הקדשים 

היו בכלל שנ' ואיש את קדשיו לא יהיה
מיכן אתה אומ' כהן שהקריב את הזבח 
אפילו במשמר אחד הרי הוא שלו ושיר'

שלו ואיש את קדשיו לא יהיה למה 
נאמר לפי שהוא אומ' ובשנת הרביעית 
יהיה כל פריו קדש הילולים ליי' קדש 
לבעלים או קדש לכהנים הרי אתה דן 

שיני קרוי קודש ונטע רביעי קרוי קדש 
אף מעשר שיני למדתי שלא יהא אלא 

לבעלים אף נטע רבעי לא יהא אלא
לבעלים הרי תרומה תוכיח שקרויה קודש
ואינה של כהנים והיא תוכיח לנטע רבע'

שא'ע'פ' שקרוי קודש לא יהא אלא 
לכהנים אמרת הפרש מעשר שיני 

טעון הבאת מקום אם למדתי למעשר 
שיני שאינו אלא של בעלים אף נטע 

רבעי לא יהא אלא לבעלים הרי ביכורי'
יוכיחו שטעונין הבאת מקום לא יהא 

אלא לכהנים אמרת הפרש מעשר 
שיני טעון הבאת מקום (לא יהא אלא 

לכהנים) אם למדתי למעשר שיני 

שאינו אלא לבעלים  הרי ביכורים יוכיחו
שטעונין הבאת מקום  לא יהא אלא 

לכהנים אמרת הפרש מעשר שיני קרוי 
קודש וטעון הבאת מקום ופדיון ונטע 
קרוי קודש אינה טעונה הבאת מקום 
אם למדתי למעשר שיני שאינו אלא

של בעלים אף נטע רבעי לא יהא אלא
של בעלים הרי ביכורים יוכיחו שטעוני'
הבאת מקום ואינן אלא של כהנים והם
יוכיחו לנטע רבעי שא'ע'פ' שטעון הב'

מקום לא יהא אלא לכהנים אמרת 
הפרש מעשר שיני קרוי קודש וטעון 

הבאת מקום ופדיון ונטע רבעי קרוי קוד'
וטעון הבאת מקום ופדיון ולא תבוא 

תרומה ותוכיח שא'ע'פ' שקרויה קודש 
אינה טעונה הבאת מקום ולא ביכורים 

שא'ע'פ' טעונין הבאת מקום אבל אין
להם פדיון ולא יהו אלא של כהנים 
אמרת הפרש אדון בשלשה לשונות 
באחד מעשר שיני קרוי קודש וטעון 

הבאת מקום ופדיון ואל תוכיח תרומה 
שא'ע'פ' שקרויה קדש אינה טעונה 

הבאת מקום ולא ביכורים שא'ע'פ' שטע'



הבאת מקום אבל אין להן פדיון אלמד 
דבר מדבר ואדון דבר מדבר אלמד דבר 

ששוה בשלשה דרכים מדבר ששוה 
בשלשה דרכים ולא אלמד דבר ששוה 

בשלשה דרכים מדבר שאינו שוה 
בשלשה דרכים אלא בדרך אחד או 

בשנים אם למדתי מעשר שיני שאינו 
אלא לבעלים ר' יהושע אומ' קודש 

לבעלים אתה אומ' קודש לבעלים או 
קודש לכהנים ת"ל ובשנה החמישית 
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תאכלו את פריו להוסיף למי מוסיפין למי 

שכבר נתנו לו ואיש את קדשיו לו יהיה
מגיד שטובת הקדשים לבעליהן יתן

לכהן לא יהיה הרי שמדד להן בארץ 
ונתוספו אחרים עליהם (על)[ק]ורא אני עליו 

ואיש אשר יתן לכהן לו(א) יהיה או אפילו 
מדד לו בקופה וניתוספו אחרים עליו קורא

אני עליהם ואיש אשר יתן לכהן לו יהיה 
ת"ל ואיש את קדשיו לו יהיה ר' יוסי אומ'
הרי נפדה את בנו בתוך שלשים יום ומת 

קורא אני עליו ואיש אשר יתן לכהן לו 
יהיה לאחר שלשים יום אין מוציאין 
מיד כהן קורא אני עליו ואיש אשר 

יתן לכהן לו יהיה 
   סליק' פירקא'  וידבר 

יי' אל משה לאמר דבר אל בני ישר' 
איש איש כי תשטה אשתו למה נאמ' 

פרשה זו לפי שהוא אומ' כי יקח איש 
אשה (ובא א') ובעלה אין לי אלא בזמן

שיש לו עדי(ן)[ם] והתרה בו שיוצאה ממנו 
בגט אבל ספק נבעלה לא שמענו מה 

יעשה ת"ל איש איש כי תשטה אשתו 
ומעלה בו מעל הרי זוקקה שתהא שות'
המים המרים לכך נאמ' פרשה זו איש 

איש כי תשטה לעשות אשתו כאיש
דברי ר' עקיב' כי תשטה אשתו בראייה 

לאישות הכת' מדבר להוציא אלמנה 
לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט 

וכדברי ר' עקיבא בן מהללאל אף 
המשוחררת ואשת גר אמרו לו והרי 

כורכמית שפחה משוחררת היתה 
ברושלים והשקוה שמעיה ואבטליון 
אמ' להם דוגמא השקוה ונידוהו ומת 

בנידויו וסקלו בית [דין] את ארונו  ומעלו

בו מעילה דבר ערוה או מעילה על דבר 
(ע)[מ]מון כשהוא ושכב איש אותה שכבת 



הרי מעילה על דבר ערוה ולא על דבר 
ממון ומעלה בו מעל אין מעילה בכל מקו'
אלא שיקור וכן הוא אומ' וימעלו באלהי

אבותם ואומ' וימעלו בני ישר' ואומ' וימת 
שאול במעלו אשר מעל ביי' וכן בעזרי'
הוא אומ' צא מן המקדש כי מעלת ואו' 
ומעלה בו מעל הא אין מעילה בכל מק'

אלא שיקור ושכב איש להוציא את 
הקטן שאינו איש אותה ולא אחותה 

שהיה בדין אם כשבא איסור הקל על 
איסור הקלה אסר את אוסריו (ת"ל אותה
ולא חמותו) כשבא איסור חמור על איסו'

אינו דין שיהא אוסר את אוסריו ת"ל 
אותה ולא אחותה אבא חנן משום ר' 

(מ') אליעז' אומ' אותה ולא חמותו אותה 
ולא הערוה בדין ומה במקום שאין 

האוסרה אוסרה כל ימיו כשבא איסור 
הקל על איסור הקלה אסר את (אוצ') אוסר'

ת"ל אותה ולא חמותו אותה ולא הערוה  
ונעלם מעיני אישה להוציא את 
הסומא ונעלם מעיני אישה ולא 

שהיה בעלה רואה ומעמעם הא אם 
ידע בעלה אין רשאי להערים עליה 

ולהשקותה ונסתרה והיא נטמאה אין 
עדים לטומאה אבל יש עדים לסתירה 

ונסתרה לא שמענו שיעור סתירה ת"ל 
ונסתרה והיא נטמאה סתירה כדי טומ'

כדי להקיף דקל דברי ר' ישמעא' ר' אליע'
אומ' כדי מזיגת כוס ר' יהושע אומ' כדי 
לשתותו בן עזאי אומ' כדי לצלות ביצה 
ר' עקיבא אומ' כדי לגמותה ר' יהודה בן 
בתירה אומ' כדי לגמות שלש ביצים זו 

אחר זו ועד אין בה בשני עדים הכת' מדב'
אתה אומ' בשני עדים הכת' מדבר או 

אינו מדבר אלא בעד אחד ת"ל לא יקום 
עד אחד באיש שאין ת"ל אחד בנה 

אב בכל מקום שנ' עד הרי הוא בכלל 
שנים עד שיפרוט לך הכתוב אחד והיא 
לא נתפסה להוציא את האנוסה או בין 

ובין בכהונה אמרת אם המטמא 
טומאת קלה עשה בה אונס ברצון 

בכהונה ועבר עליו רוח (טומאה) קנאה
רשות דברי ר' ישמעא' ר' אליע' אומ' 
חובה או עבר עליו רוח קנאה וקנא את

אשתו וגו' ר' עקיבא אומ' מה ת"ל נטמא' 
נטמאה נטמאה שלש פעמים אלא 

טמאה לבעל וטמאה לבועל וטמאה 
לתרומה ר' ישמעא' אומ' אינו צריך 



ומה גרושה קלה שמותרת לחזור 
למגרשה בישר' פסולה לכהונה סוטה 
חמורה דין הוא שתהא פסולה פסולה

מן הכהונה ת"ל והיא נטמאה אם היא 
טמאה למה אינו משקה ואם טהורה 

למה ה[י]א משקה אלא בא הכת' ללמדך 
של עולם אין משקין אלא הספיקות 

ומיכאן אתה דן לשרץ ומה אם במקום 
שלא עשה אונס כרצון עשה ספק 

כדודאי ומה כאן רשות היחיד אף להלן 
רשות היחיד מה כאן דבר שיש בו דעת 

לישאל אף להלן דבר שיש בו דבר
לישאל מיכאן אמרו ספק טומאה ברשות
(הרבים) היחיד ספקו טמא ספק רשות 

הרבים ספקו טהור את שיש בו דעת 
לישאל ספקו טמא את שאין דעת 

לישאל ספיקו טהור  
  סליק' פירקא'

והביא האיש את אשתו אל הכהן אלא
אמרו מוסרין לו שאני תל' בדרך אשר

לו יביא עליה ר' יהוד' א[ו]מ' בעלה נאמן עליה 
מקל וחומר ומה נידה שחייבין על ביאתה 
בעלה נאמן עליה (אמרו לו אם אמרת בה)

סוטה שאין חייבין על ביאתה כרת אין 
דין שיהא בעלה עליה אמרו לו וכל 

שכן הואיל ואין חייבין על ביאתה כרת 
לא יהא בעלה נאמן עליה אמרו לו אם 
אמרת בנידה שיש לה היתר אחד איסו'
דבר אחד נחשדו ישר' על הסוטות ולא 

נחשדו על הנידות והביא את קורבנה 
עליה על כל קרבן שעליה דברי ר' 

יהודה וחכמים אומ' קרבן שמכשירה 
לו כגון זבה ויולדת הרי זה מביא משלו 

ואין מקיץ מכתובתה וקורבן  שאין 
מכשירה לו כגון שקפחה נידה בראשונ' 

או שחיללה את השבת הרי זה מביא 
משלו ומקיץ מכתובתה  עשירית האיפ'

אחד מעשרה באיפה קמח שעורים
למה נאמ' שהיה בדין הואיל ומנחת 

חוטא באה על החטא אם למדתי למנח'
חוטא שאינה באה אלא חיטים אף זו 

לא תביא אלא חיטים ת"ל שעורים אמ'
רבן גמליא' הניחו סופרים ואומרה כמין

אבל נראה הוא כשם שמעשיה מעש'
בהמה כך קרבנה מאכל בהמה לא ישים 
עליהם שמן שאם נתן עליו שמן ולבונה 
עובר בלא תעשה או כשם שיהא עובר 
על לא תעשה יהא עובר שיוכל וללקט'



ת"ל לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה
לבונה מגיד שאם נתן עליה שמן ולבונה 

עובר בלא תעשה מפני מה טעמו מגיד 
מנחת קנאות היא שני קנאות כשם 

265
שקנאה לבעל כך קנאה לבועל כשם 

שקנאה למטה כך קנאה למעלה מנחת 
זכרון שומעני זכות וחובה ת"ל מזכרת 

עון כל הזכרונות שבתורה לטובה (ולא)
וזו לפורענות דברי ר' טרפון ר' עקיבא

או' אף זו לטובה שנ' אם לא נטמאה
האשה אין לי אלא מזכרת עון פרט 

וכלל ובפרט אין בכלל אלא מה שבפר'
שהיה הדין לבעל דין לחלוק איזו 
מידת מרובה מדה טובה או מדה 

פורענות הוי אומ' מדת טובה אם מדת 
פורענות מועטת הרי היא מזכרת עון 

מדה טובה מרובה אינו דין שתהא 
מזכרת זכות זאת מדה שבתורה כל כלל 
ופרט שדרך הדין לוקה בו נתקיימו זה 

וזה אל תלקה דרך הדין כיצד נתקיימו זה 
וזה אל תלקה דרך הדין אם היתה טמא'
פורענות פוקדתה מיד ואם יש לה זכות 
זכות לה ששה חדשים מפני תיקון הולד 

דבר אבא בן חנין ר' אליעז' בן יצחק 
איש הדרתי אומ' תשעה שנ' ונקתה 

ונזרעה זרע [מה זרע] בן תשעה חדשים אף 
זכות תולה לה תשעה חדשים ר' שמע' 

אומ' שנים עשר חדש וא'ע'פ' שאין 
ראייה לדבר זכר לדבר להן מלכא (טפי)

מלכי ישפך עלך וגו' וכולא מטא על 
נבוכדנאצר מלך בבל לקצת ירחין תרי 
ר' שמעון בן יוחי אומ' אין זכות תולה 
במים המרים שאין אתה אומ' שהזכות 

תולה במים (אדירים) המרים מדהה אתה
את המים בפני כל הנשים השותות 
ומוציא אתה שם רע על הטהורות 
ששתו שיאמרו טמיאות היו אלא 

שתלתה להם זכות ר' אומ' אני אכריע 

אם היתה טמיאה סופה למות באותה
מיתה שנ' צבתה את בטנה וגו' ר' שמע'

בן יוחי אומ' וכי מי מודיע לכל (מ') העומ'
שסופה למות וצבתה בטנה ונפלה 

יריכה אלא כיון שהיתה שותה פניה 
מוריקות ועיניה בולטות וכמן שריביטין 
הן מזריקין בה והם אומ' מהרו והיציאה 

שלא תטמא הע[ז]ר(ו)ה  



סליק פסוק והקריב אותה 
הכהן מיכן אמרו אין משקין שתי 

סוטות כאחת והעמידה שלא יעמיד 
עמה לא עבדיה ולא שפחותיה מפני 
שלבה סמוך עליה לפני יי' בשערי 

ניקנור מיכאן אמרו ראש העמד היה 
מעמיד את הטמאים בשערי ניקנור 

  סליק פסוק   ולקח 
הכהן מים קדושים אלא שקדשו בכלי 

ואילו הן אילו מי כיור בכלי חרש מגיד 
שלא עשה בה כל הכלים בכלי חרש 

שהיה בדין הואיל ועפר ומים מקדשין 
בפרה ועפר ומים מקדשין בסוטה 

אם למדתי בפרה שעשה בה הכלים 
בכלי חרש (ח') ת"ל בכלי חרש [... דין סוטה ... כל הכלים] בכלי חרש

[מדבר שלא עשה כל הכלים] דברי ר' שמעו' ומן העפר אשר יהיה 
בקרקע המשכן מגיד הכת' שאם לא 

היה שם עפר מביאו ממקום אחר 
וניתנו למקום מפני שהמקום מקדשו 

איסי בן עקיבא אמ' להביא את קרקע 
בית עולמים איסי בן מנחם אומ' אם 

המטמא טומאה קלה עשה בה בית 
המקדש כמשכן סוטה חמורה אינו
דין הוא שנעשה בה בית המקדש 

כמשכן ומה ת"ל ומן העפר אשר יהיה 
בקרקע המשכן יקח לפי שהוא אומ' 

ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת 
וגו' נאמ' כאן עפר ונאמ' להלן עפר [מה כאן עפר] על פני 

מים אף (כאן) [להלן] עפר על פני המים ונאמ'
[ומה] להלן אם הקדים עפר למים יצא אף כאן 

אם הקדים עפר למים יצא יקח הכהן 
ונתן אל המים כדי שיראה שלשה 

דברים בתורה שייראו אפר פרה ועפר 
סוטה ורוק יבמה ר' שמעון אומ' אף 

דם הציפור   סליק ' פסוק'  
והעמיד הכהן את האשה [וגו']

(בשבועת האלה) במקום שהעמידה 
בתחילה שם העמידה בסוף ופרע 

את ראש האשה כהן נפנה לאחריה 
ופרעה כדי לקיים בה מצות פריעה 
דברי ר' שמעון דבר אחר לימד על 

בנות ישר' שהיו מכסיון את ראשיהם
וא'ע'פ' שאין ראייה לדבר זכר לדבר 

ותקח תמר אפר על ראשה וכתונת
הפסים אשר עליה קרעה ר' יהודה אומ' 

אם היתה בית חליצתה נאה לא היה 
מגלחו ואם היה שערה נאה לא היתה 

סתרה היתה מכוסה לבני' מכסה שחור' 



ואם היו שחורים נאין לה היה מפשיט'
מלבישה כעורים היו עליה כלי זהב 

קטלאות נזמים וטבעות מסלקן הימנה 
כדי לנוולה ר' יוחנן בן ברוקה אומ' אין 

מנוולין בנות ישר' יותר ממה שכתוב 
בתורה אלא לפני יי' ופרע את ראש 
האשה סדין של בוץ היה פורס בינו 

לבין העם כהן פונה לאחוריה ופורעה 
כדי לקיים בה מצות פריעה אמרו לו 
כשם שלא חסה על כבוד המקום כך 
אין חסין על] כבודה אלא כל הניול 

היה מניולה וכל הרוצה לראותה

יבא ויראה אותה חוץ מעבדיה ושפחות'
מפני שלבה גס בהן אחד האנשים ואחד 

הנשים אחד קרובין ואחד רחוקים מותרין
לראותה ונווסרו כל הנשים ולא תעשינ' 
כזימתכנה ונתן על כפיה אבא חנין אומ' 

משום ר' אליעז' כדי לייגעה כדי שתחזר' 
בה והלא דברים קל וחומר אם כך חס 
המקום על עוברי רצונו על אחת כמה 
וכמה יחוס על עושי רצונו וביד הכהן 

יהיו מי המרים המאררין מגיד הכת' 
שאין המים נהפכין להיות מרים אלא 

(אלא) ביד הכהן ד"א נקראו מרים על 
שם סופן שמררין את הגוף ומרערין 

את העין סליק' פסוק'
והשביע הכהן משביעה ואינה נשבע'
מאליה שהיה בדין נאמ' כאן שבועה 

ונאמ' להלן שבועה מה שבועה 
האמורה להלן היא נשבעת מאליה 
ת"ל והשביע אותה הכהן משביעה 
ואינה נשבעת מאיליה    ואמר אל 

האשה בכל לשון שיהא שומעת 
דברי ר' יאשיה שהיה בדין מה אם 

יבמה קלה לא עשה בה כל הלשונות 
כלשון קודש סוטה חמורה אינו דין

שלא נעשה בה כל הלשונות כלשון 
קודש ת"ל ואמר אל האשה בכל לשון 

שהיא שומעת דברי ר' יאשיה ר' 
ישמעא' אומ' אינו צריך הריהו אומ'
ואמרה האישה אמן אמן ואם אינה 
שומעת כיצד היא אומרת אמן אמן 
או אינו אלא על אלה כשהוא אומ' 
יתן יי' אותך לאלה ולשבועה בתוך 
עמך הרי שבועה אמור הא מה ת"ל 
ואמר הכהן לאשה לימדה כהן סדר 
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ואם לא שכב איש אותה שכבת זרע
מלמד שפותח לה הכהן בזכות אומ' לה 

הרבה יין עושה הרבה שחוק עושה 
הרבה ולדות עושה הרבה קידמוך 

ונשטפו אל תגרמי לשם הגדול שנכתב' 
בקדושה שימחה על המי' אומ' לפניה 

דברי אגדה מה שאירעו בכתובים 
הראשונים כגון אשר חכמים יגידו 

ולא כיחדו מאבותם אומ' לפניה דברים 
שאינן כדיי לשומען היא וכל משפח'
בית אביה כדיי בהם ר' ישמע' אומ' 
בתחילה מודיעה כוחן על גבי בשר 
חי ואינו מזיקו כשהוא מוצא מכה 

מתחיל לחלח של מים המרים אומ' לה
בתי אמור לך המים המאררים הללו
למה הן דומין לסם יבש נתון על גבי

בשר חי אף אם את טהורה את שתי ואל
תימנעי ואל טמאה את הנקי ממי 

המים המאררים    סליק' פסוק'
ואת כי שטית אין לי אלא כדרכה 

שלא כדרכה מניין ת"ל וכי נטמאת 
ויתן איש בך שכבתו (מב') להביא את 

הסריס מבלעדי א[י]שך לרבות את (את) 
אשת הסריס על הכל היה מתנה עמה   

 סליק' פסוק'
והשביע הכהן את האשה מכאן אתה 
דן לכל שבועות שבתורה הואיל וכל
שבועות שבתורה סתם ופרט באחת 

מהם שאינה אלא באלה ובשבועה אף 
סתם ופרט לך הכת' באחת מהן 
שאינה אלא ביוד הי אף פורטני 

כל השבועות שבתורה שלא יהא אלא 
ביוד הי  יתן יי' אותך לאלה ולשבועה בתוך

עמך למה נאמר לפי שנ' נפש כי תחטא 
ונאמ' להלן אלה מה אלה האמורה כאן 
עשה שבועה כאלה הרי אתה דן נאמ' 
כאן אלה מה (כאן) אלה האמורה כאן

עשה שבועה כאלה אף אלה האמור'
להלן עשה שבועה כאלה מה אלה ביוד 

הי אף שבועה ביוד הי הואיל ונאמרו
שבועות בתורה סתם ופרט לך הכתוב 
באחת מהן שאינה אלא ביוד הי בתוך 

עמך ועמך בשלום בתוך עמך ולא בזמן 
הזה בתוך עמך הפרש בין אדם המתנול 
במקום שמכירין אותו  לאדם המתנוול 

במקום שאין מכירין אותו
 סליק' פסוק'   בתת יי' את יריכך 

נופלת ואת בטנך ובאו המים המרים 



המאררים ר' יוסי הגלילי אומ' זו בטנו 
ויריכו של בועל אתה אומ' זו בטנו ויריכו 

של בועל או אינו אלא בטנה ויריכה 
של נבעלת כשהוא אומ' וצבתה בטנה 

ונפלה יריכה הרי בטנה ויריכה של נבעלת 
אמור הא מה ת"ל לצבות בטן ולנפול ירך 
ולנפול ירך זו בטנו ויריכו של בועל מגיד 

הכת' שכשם שפורענות פוקדתה כך 
פורענות פוקדתה והרי דברים קל וחומר

אם מדת פורענות ממועטת המביא תקלה 
לחבירו הרי הוא כיוצא בו קל וחומר
למידה טובה מרובה ואמרה האשה 

אמן אמן אמן שלא נטמאתי אמן שלא 
אטמא דברי ר' מאיר ואין חכמים מודים
בדבר אלא אמן שלא נטמאתי ואם נטמ'

יבואו בה אמן עם האיש זה ואמן עם איש 
אחר אמן עם ארוסה אמן עם נשואה 

אמן אם שומרת יבם אמן משנתייבמתו 
זה הכלל כל שתבעל ותהא אסורה לו 

על אותה שבועה היה מתנה עמה הואיל 
ונאמרו שבועות בתורה סתם ופרט לך 

הכתו' באחת מהן שאינה אלא כך פורטני 
כל שבועות שבתורה שלא יהו אלא 

באלה ובשבועה ופרט לך הכתו' באחת 
מהן שאינה אלא ביוד הי כך פורטני כל 
שבועות שבתורה (שאינן א) שלא יהו 

אלא ביוד הי הואיל ונאמרו שבועות
בתורה סתם ופרט לך הכת' באחת מהן 

שאינה אלא באמן כך פורטני כל 
שבועות שבתו' שאינן אלא באמן   

אבא חנין אומ' משום ר' אליעז' להביא 
את שבועת הדיינין שתהא באמן שאם 
אין אתה עונה אמן עושה שוא הואיל 
ונאמרו שבועות בתורה סתם ופרט לך
הכת' באחת מהן שמגלגלין עליה את 

הישן אף פורטני לכל שבועות שבתורה
שיגילגלו עליה את הישן והלא דברים 

קל וחומר ומה סוטה שלא נתבעה מקוד'
מגלגלין עליה את הישן גזילות שנתבעו 
מקודם דין הוא שיגלגלו עליה את היש'

 סליק' פסוק וכתב 
את האלות האלה הכהן (על) שומעני כל 

האלות שבתורה ת"ל האלה הכהן למה 
נאמ' שהיה בדין נאמ' כאן וכתב ונאמ' 

להלן וכתב מה וכתב האמור להלן כשר 
בכל אדם אף וכתב האמור כאן כשר 

בכל אדם ת"ל הכהן בספר ומחה בדבר 
הנימחה מכאן אמרו אין כותבין לא 



על על לוח ולא על נייר אלא על מגילה 
שנ' בספר על ספר ומחה בדב' הנימחה 
והרי דברים קל וחומר ומה אם להטיל 

בין איש לאשתו אמ' הקב"ה ספר שנכתב 
בקדושה ימחה על המים סיפרי מינין 
שמטילין איבה וקנאה ושנאה ודבבות 
על אחת כמה וכמה שימחו מן העולם

ר' שמעון אומ' סיפרי מ[י]ני(ו)ן כיצד הוא 
עושה קודר את האזכרות ושורף את 

השאר ר' עקיב' אומ' שורף את כולו מפני מה
שלא נכתב בקדושה ומחה אל מי המים 

מגיד שהכתב עושה את המים המרים 
סליק' פסוק'  והשקה את 

האשה למה נאמ' והלא כבר נאמ' ואחר 
ישקה את האשה את המים ומה ת"ל והשק'

את האשה שאם נמחקה מגילה ואמרה 
אינו יודע שותה מערערין אותה ומשקי'
אותה בעל כרחה דברי ר' עקיבא וחכמ' 

אומ' אחר ישקה את האשה מים למה 
והרי כבר נאמ' והשקה את האשה ומה 
ת"ל ואחר ישקה את האשה את המים 

שלשה דברים מעכבין בסוטה עד שלא 
נמחקה מגילה עד שלא קרב הקומץ עד 
שלא קבלה עליה את השבועה נמחקה 

מגילה ואמרה טמיאה אני המים נשפכין
ומנחתה מתפזרת על בית הדשן ואין 

מגילתה כשירה להשקות בה סוטה אחרת 
ר' אחי בר' יאשיה אמ' משקה בה סוטה 

אחרת  סליק' פסוק'   ולקח 
הכהן מיד האשה ולא מיד שלוחה 

מיד האשה שאם פירסה נידה לא היתה 
שותה והניף את המנחה מוליך ומביא 

מעלה ומוריד שנ' אשר הונף ואשר הורם 
מקיש הפה להרמה מה תנופה מוליך 

ומביא מעלה ומוריד אף הרמה כן מיכן 
אמרו מצות תנופה מוליך ומביא מעלה 

ומוריד וזו היא מצות תנופה לפני יי'  
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הוא במזרח עד שפרט לך הכת' והניף את 
המנחה לפני יי' והקריב אותה אל המזבח 

לימד על מנחת סוטה שטעונה תנופה 
והגשה וקמץ הכהן מן המנחה את 

אזכרתה והקטיר המזבחה זו קטרת 
הקומץ שקרוי אזכרה ואחר ישקה 

את האשה את המים לעיניין שאמרנו 
  סליק' פסוק' והשקה את 



האשה וצבתה בטנה ונפלה  יריכה והית'
האשה וגו' אין לי אלא בטנה ויריכה 

שאר איברים מניין ת"ל ובא בה 
ומה ת"ל וצבתה בטנה ונפלה יריכה אבר 

שהתחיל בעבירה תחילה ממנו התחיל
הפו[ר]ענות כיוצא בו וימח כל היקום
וצבתה בטנה ונפלה יריכה משהתחיל 
בעבירה ממנו התחיל הפורענות כיוצא

בו אתה אומ' את האנשים אשר פתח
האהל הכו בסנורים משהתחיל בעבירה

ממנו מתחיל הפורענות כיוצא בו 
ואכבדה פרעה ובכל חילו פרעה 

התחיל בעבירה תחילה ממנו התחיל 
בפורענות כיוצא בו הכת' הכה תכה את 

יושבי העיר וגו' מי שהתחיל בעבירה 
תחילה ממנו התחיל הפורענות אף כאן

אתה אומ' וצבתה בטנה ונפלה יריכה והית'
האשה וגו' אבר שהתחיל בעבירה 

תחילה ממנו התחיל הפורענות קל וחו' 
למדה טובה מרובה והיתה (ל)האשה 

(לאשה) לאלה שיהו אלין בה ואירעיך 
כמה שאירעה לפלונית לשבועה שיהו 

נשבעין בה שאירעיך כמה שאירע
לפלונית וכן הוא אומ' והנחתם שמכם 

לשבועה לבחיריי נמצינו למדין 
שהרשעים שבועה לצדיקים ומניין 

שהצדיקין ברכה לרשעים שנ' כן הוא
אומ' והתברכו בו גוים ובו יתהללו וונברכו 
בו כל גויי הארץ ואומ' ויברכם ביום ההוא 
לאמר בך יברך ישר' לאמר ישימך אלקים

כאפרים וכמנשה
    סליק' פסוק'  ואם לא נטמאה 

האשה ר' שמעון אומ' וכי מאיזו טומאה
הכת' מטהרה ומה ת"ל ואם לא נטמאה

האשה אלא כיון שיצא עליה שם 
רע אסורה לבעלה ר' שמעון בן יוחי 

אומ' לא תעלה על דעתך שהזכות 
תולה במים המרים אלא אם לא נטמא'

האשה וטהורה היא למה נאמ' לפי 
שהוא אומ' ואיש אשר ינאף את 

אשת (אביו) איש לא שמענו אלא בזמן 
שיש לה עדים והתרו בה שהיא במית'

יש עדים ולא התרו בה פטורה מן המית'
הואיל ופטורה מן המיתה תהא מותרת 

לבעלה אומרת ספק נבעלה ספק לא 
נבעלה אסורה לבעל קל וחומר 

לשנבעלה ודאי אלא הרי היא בכלל 
שנ' כי יקח איש אשה ובעלה  ואם לא 

נטמאה האשה וטהורה היא טהורה 



לבעל וטהורה לבועל וטהורה לתרומה
ונקתה מן האלות ומן השבועות ונזרע' 
זרע שאם אתה עקרה נפקדת דברי ר' 

עקיב' אמ' לו ר' ישמע' אם כן ילכו כל 
העקרות ויסתרו כדי שיפקדו וזה

שישבה לה ההפסדה מה ת"ל ונקתה 
ונזרעה זרע אלא שאם היתה יולד'

בצער יולדת בריוח נקיבות יולדות 
זכרים אחד יולדות שנים שחורים 

יולדות לבנים קצרים יולדת ארוכים
 

דב' אח' ונקתה ונזרעה זרע מפני שהיתה 
בכלל יצאת לידון בדבר החדש החזיר'
הכת' לכללה  ד' א' ונקתה ונזרעה זרע

להוציא את האילנית ושאינה ראויה 
לולד(ך)  סליק' פסוק'

זאת תורת [הקנאות] אין לי אלא 
לשעה לדורות מניין וזאת תורת דברי 

ר' יאשיה ר' יונתן אומ' כחותם הדבר' אש'
תשטה אשתו להביא את אשת חרש 
ואת שעמום ושבית דין מקנין להם 
לפוסלן מכתובתן יכול אף להשקות

ת"ל והביא האיש את אשת' אל הכהן 
האיש משקה ואין בית משקין תחת 

אשה להוציא את הארוסה משמע 
מוציא את הארוסה ומציא את היבמה 

ת"ל איש איש כי תשטה אשתו להביא 
את יבמה דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומ' 
איש איש כי תשטה אשתו להוציא את 

היבמה משמע מוציא את היבמה 
ומביא את הארוסה ת"ל תחת א[י]שה

(להועיל) הוציא את הארוסה  
   סליק' פסוק' או איש 

אשר תעבור על(ו)יו רוח קנאה וקנא את 
אשתו יכול כשם שעד שלא קינא 

לה רשות כך משקינא לה רשות ת"ל 
או איש אשר תעבור עליו רוח קנאה 

וקינא את אשתו חובה ולא רשות  
והעמיד את האשה לפני יי' וגו' וניקה 
הא[י]ש מעון אם עשה לה ונקה אם 
לא עשה לא נקה ונקה האיש מעון 

שלא יאמר אוי לי שהרגתי את ישר' 
אוי לי שניולתי את בת ישר' אוי לי 

שהייתי משמש עם הטמאה לכך 
נאמר וניקה ר' שמעון בן עזאי אומ' 

בטהורה הכתו' מדבר הואיל והביאה
עצמה לדברים הללו אף היא לא תצא 
מידי הפורענות לכך נאמ' ונקה האיש 



מעון ר' עקיבא אומ' בא הכת' ללמדך 
שסוף זו למות וצבתה בטנה ונפלה 
יריכה למה נאמ' ונקה האיש מעון 

והאשה ההיא תשא את עונה כשהא'
מנוקה מעון האשה ההיא תשא את 

עונה לא כעי(י)ניין לא אפקד על 
בנותיכם כי תזנינה אמ' להם הואיל 

ואתם רודפים אחר זנות אף המים לא 
יבדקו ידי נשיכם לכך נאמ' ונקה 

האיש מעון מעון ההוא את עונה
האיש ההוא את עונה האשה ההיא

    סליק' פסוק'    וידבר 
יי' דבר אל בני ישר' איש כי יפליא

לנדור למה נאמ' פרשה זו לפי שהוא 
אומ' איש כי [י]דור נדר ליי' ואו השבע 

שבועה לאסר איסר שאם נדר יום 
אחד או שעה אחת אסור שלשים 

שנים אסור שנים מאותו המין שנדר 
אסור מאותו המין שומעני אף בנזירו'
כן ת"ל דבר אל בני ישר' איש איש כי

יפליא שאם נזר יום אחד או שעה 
אחת אסור שלשים יום לשתות יין 

וליטמ' למתים ואסור בתגלחת לכך 
נאמ' פרשה זו איש או אשה לעשות 

נשים כאנשים שהיו בדין מה אם 
במקום שעשה קטנים כגדולים שלא 
עשה קטנים כגדולים עשה אינו דין 

שלא נעשה נשים כאנשים ת"ל (איש)
איש או אשה לעשות נשים כאנשים 
איש ולא קטן שהיה בדין ( )מה אם 

במקום שלא עשה נשים כאנשים 
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עשה קטנים כגדולים כאן שעשה נשים 
כאנשים אינו דין שנעשה קטנים כגדול' 
ת"ל איש להוציא את הקטנים שאם כן 
למה נאמ' להפל[י]א להביא מי שיודע 
לפלות מיכן אמ' בן שלש עשרה שנה 
ויום אחד נדריו קיימין כי יפלא לנדור
לרצונו ולא אנוס או אפילו אניס נאמ' 

כאן הפלאה ונאמ' להלן הפלאה מה 
הפלאה האמורה להלן בנדר ובנדבה 

אף הפלאה האמורה להלן בנדר ובנדבה 
מיכאן אמרו  בן שלש עשרה ויום 

אחד נדריו קיימין איש כי יפליא לנדר
או אפילו נדר בקרבן יהא נזיר ת"ל נדר

נזיר עד שידור בנדרו של נזיר ת"ל
להזיר או עד שיזיר את אחרים ת"ל נזיר 

את עצמו הוא מזיר ואינו מזיר את 



אחרים אם כן מה ת"ל אם כן למה נאמ'
נדר נזיר להזיר לעשות כינוי נזירות 

בנזירות וידות נזירות בנזירות אף בנדרי'
כיוצא בהן מה נדרים עובר על בל  משום 

לא יחל ועל בל תאחר אף בנזירות כיוצ'
בהן מה בנדרים האב מיפר נדרי בתו 
והאיש מיפר נדרי אשתו אף בנזירות 

כיוצא בהן ר' יהודה בן קרחה אומ' להזי' 
אף את אחרים להזיר המצוה (המצוה)
להזיר לשם אמ' ר' שמעו' הצדיק מימי

לא אכלתי אשם נזירות אלא אחר
שבא מן הדרום יפה עינים וטוב ראי 

וקווצותיו כתלתלים סדורין אמרתי
לו מה ראית להשחית שער זה נאה 

<..>ם לי רועה הייתי בעירי והלכתי למלו'
מן המעין ונסתכלתי בבואה שלי ופחז 

לבי עלי וביקש להעבירני מן העול'
נמתי לו רש' הרי אתה מתגאה 

בשאינה שלך שלעפר של רימה ושל 
תוליעה הוא הריני מגלחך לשמים 
מיד גילחתי את ראשי ונשקתיו על 

רושו נמתי לו כמותך ירבו עושי רצון
המקום בישר' ועליך יתקיים איש כי

יפליא   סליק' פסוק'
 מיין ושכר יזיר לעשות יין מצוה 

כיין רשות שהיה בדין מצוה כיין ברשו'
אף נזיר לא נעשה בו יין מצוה כיין 

רשות קל וחומ' כיין אם אינן שעשה 
אכילת מצוה כיין מצוה לא עשה יין 
מצוה כיין רשות נזיר שלא עשה בו 

אכילת מצוה כיין מצוה אינו דין שלא 
נעשה בו יין מצוה כיין רשות הרי 

העובד יוכיח שלא עשה בו יין אכילת 
מצוה כיין ועשה בו יין מצוה כיין רש'

ועוד קל וחומר ומה אם עובד שלא 
עשה בו פסולת האוכל כאוכל אכילה

ואכילת ענבים כשתיית אינו דין
שנעשה יין מצוה כיין רשות לא אם 
אמרת בעובד שנענש בו מיתה לפיכ'
עשה בו יין מצוה כיין רשות תאמר 
בנזיר שלא ענש בו מיתה לא נעשה 

בו יין מצוה כיין רשות ת"ל מיין ושכר 
יזיר לעשות יין מצוה כיין רשות

ר' יוסי הגלילי אומ' מיין ושכר יזיר למה 
נאמ' לפי שהוא אומ' ואכלת לפני יי' 
אלהיך במקום אשר יבחר אף הנזיר 

במשמע מה אני מקיים מיין ושכר 
יזיר בשאר כל היינין חוץ מיין מצוה 



או אף ביין מצוה ומה אני מקיים ואכ'
לפני יי' אלהיך בשאר כל אדם חוץ 

מנזיר או אף בנזיר ת"ל מיין ושכר יזיר 
לעשות יין מצ[ו]ה כיין רשות אבא חנין 

אומ' משום ר' אליעז' למה נאמ' מיין 
ושכר יזיר שהיה בדין הואיל ואסור 

בטומאה ואסור ביין אם למדתי 
לטומאה שלא עשה בה מת מצוה

כמת רשות אף היין לא נעשה בו יין 
מצוה כיין רשות ת"ל מיין ושכר יזיר 

לעשות יין מצוה כיין רשות מיין ושכר 
יזיר והלא יין הוא שכר ושכר הוא יין 
אלא שדברה תורה שתי לשונות כיוצ' 
בו אתה אומ' שחיטה היא זביחה וזביח'

היא שחיטה קמיצה זו הרמה והרמה 
זו קמיצה עמוקה היא שפלה ושפלה 

היא עמוקה אות היא מופת מופת הוא 
אות אלא שברה (ת') שתי לשונות תורה 
ר' אלעזר ההפר אומ' יין זה ( ) יין מזוג 
שכר זה חי רביעית ההין לכבש חי אתה 
ואי אתה מנסך מזוג הא אין עליך לומ' 

כלשון אחרון אלא בלשון ראשון יין 
זה מזוג שכר זה חי יזיר אין יזיר בכל 

מקום אלא פרישות וכן הוא אומ' וינזרו 
מקדשי בני ישר' ואומ' את ספיח קצירך
לא תקצור ואת ענבי נזיריך ואומ' המה 

באו בעל פעור וינזרו לבושת ואומ' 
הא בכה בחדש החמישי הנזר הא אין 
נזירות בכל מקום אלא פרישות יזיר 
שומע אני מסחורותו ומרפואתו תל 
חומץ מיין וחומץ שכר מגיד שעשה 

בו חומץ ביין שהיה בדין הואיל 
ועובד אסור ביין ונזיר אסור ביין אם 

למדתי לעוב' שלא עשה בו חומץ 
נזיר שלא ענש בו מיתה אינו דין 

שלא נעשה בו חומץ כיין ת"ל חומץ 
יין וחומץ שכר לא ישתה מגיד שע'
בו חומץ כיין וכשם שעשה בו יין 

מצוה כיין רשות כך נעשה בו חומץ 
מצוה כחומץ רשות וכל משרת ענבים

(ע) לא ישתה וכי מה הניח הכת' שלא 
אמרו והלא כבר נאמ' מיין ושכר יזיר 

חומץ יין וחומץ שכר לא ומה ת"ל וכל 
משרת ענבים לא ישתה שאם שרה 

יין במים שהם בנותן טעם מיכאן אתה 
דן לכל איסורין שבתורה שאיסורן אינו 

איסור עולם מה מן היוצא מן הגפן 



שאיסורן איסור עולם ואין איסור הנייה 
ויש התיר לאיסורו עשה בו טעם 

כעיקר ענבים למה נאמ' שאר איסורי' 
שבתורה שאיסורן איסור עולם 

ואיסורן איסור הנאה אין להם היתר 
אחר איסורן אינו דין שנעשה בו 

טעם כעיקר ענבים למה נאמ' יש לי 
עד שלא יאמר אם חייב על היוצא 

מן הפרי לא נחייב על פרי עצמו 
אלא אם אמרת כן ענשת מן הדין 

לחים להביא את הבוסר אתה אומ' לחים
להביא את (א) הבוסר או לחים להוציא

היבישים כשהוא אומ' יבישים הר
יבישים אמור הא מה ת"ל הא מה
ת"ל לחים להביא הבוסר איסי בן 

עקביא אומ' אילו נאמ' יבישים הרי 
אילו יבש (כבש..)  במשמע כשהוא 

אומ' לחים ויבישים במה עניין מדבר 
ביוצא מן הגפן 
  סליק' פסוק'  

כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן 
היין מחרצנים ועד זג לא בא הכת' 

ללמדך שאם אכל כזית מכולן 
שהוא לוקה את הארבעים ומיכאן 

אתה דן מה אני  כיוצא מן הגפן 
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שאין איסורו איסור עולם ואין 
איסורו איסור הנאה ויש התיר

לאיסורו הרי הן מצטרפין זה עם זה 
כזית שאר איסורין שבתור' 

שאיסורן איסור עולם ואיסורן איסו' 
הנייה ואין להם התיר אחר איסורן דין 

שיצטרפו זה עם זה כזית מכל אשר 
יעשה מגפן היין שומע אני אף 

העלין והלולבין במשמע ת"ל מחרצנ'
ועד זג מה הפרט מפורש פרי ופסולת 

פרי אף אין לי אלא פרי ופסולת להביא  
העלין והלולבין במשמע מחרצנים 

ועד זג מיעוט (ש') חרצנים שנים וזג 
אחד דברי ר' אלעז' בן עזריה אילו הן 

החרצנים ואילו הזגין חרצנים אילו 
החצונים הזגין אילו הפנימים דב' ר' 

יהוד' ר' יוחנ' אומ' שלא תטעה בזוג של 
בהמה החיצון זוג והפנימי עינבל  

מחרצנים ועד זג מגיד שלא פטר בו 
אכילת צער שהיה בדין מה מפירה

חמור פטר בו אכילת צער נזיר הקל 
אינו דין שיפטר אכילת צער ת"ל מחרצ' 



ועד זג לא יאכל למה נאמ' לפי שהוא 
אומ' מכל אשר יעשה מגפן היין מה

כלל מיין ושכר יזיר פרט כלל ופרט 
אין בכלל אלא מה שבפרט מה הפרט 

מפורש פרי ופסולת פרי אף אין לי פרי 
ופסולת פרי להביא את החרצנים ואת 

הזגים שהן פרי ופסולת פרי אי מה 
הפרט מפורש פרי גמור אף אין לי פרי 

גמור אמרת וכי מאיזו פרי גמור וכי
איזו פרי גמור שלא אמרו הא אין 

עליך לדון בלשון אחרון אלא כלש'
ראשון ראשון מה הפרט מפורש

 
פרי ופסולת אף אני  אין לי אלא ופסול' 

פרי להביא את החרצנים ואת הזגים 
שהם פרי ופסולת פרי אם זכיתי מן הדין 
מה ת"ל מחרצנים ועד זג לא יאכל אלא 
ללמדך כלל שמוסף על הפרט אי אתה 

יכול לדונו כעין הפרט להוציאו מן הכלל 
עד שיפרט לך הכת' כדרך שפרט לך 

הכת' בנזיר כל ימי נזרו לעשות ימים של 
אחר נזירותו כימים שבתוך נזירותו עד 

הבאת קרבן אינו חייב עד שישלים 
נזירות ת"ל ואחר ישתה הנזיר יין אחר 

כל המעשים דברי ר' אליעז'    
   כל ימי  סליק' פסוק'  

נזרו הרי הכת' מציאו מכלל היין ובא לו
ללמד עד התגלחו כל ימי נדר נזרו נדרו 
תלוי בנזירותו ולא נזירותו תלויה בנדרו 

תער לא יעבור על ראשו לעשות המגל'
כמתגלח תער לא יעבור על ראשו

אין לי אלא תער תלש סיפסף סיפר מנין 
שהוא סופג את הארבעים ת"ל קדוש 

יהיה מכל מקום דברי ר' יאשיה ר' יונתן 
אומ' בתער הכת' מדבר האם תלש וסופסף 
וסופר אינו סופג את הארבעים ת"ל קדוש

מכל מקום עד מלאת הימים אשר יזיר 
ליי' מניין אתה אומ' שאם אמ' הריני נזיר 

סתם מגלח יום שלשים ואחד ואם גילח 
יום שלשים יצא ת"ל עד מלאת הימים 

אשר יזיר ליי' עדיין לא מלאו ימי נזירו' 
או אפילו אמ' הריני נזיר יום שלשים
ואחד גילח יום שלשים יצא ת"ל עד 

מלאת הימים אשר יזיר ליי' עדיין לא 
מלאו ימי (נזירו) נזירותו אמ'  הריני נזיר

מאה יום אם גילח ביום שלשים [ואחד] יצא 
ת"ל עד מלאת הימים [וגו'] עדיין לא מלאו 

נזירותו אין לי אלא מה שיש ספק לנזירו'



נזיר עולם מניין ת"ל כל ימי נזרו קדוש הוא
ליי' להביא את נזיר עולם קדוש יהיה זו 
קדושת שיער או אינו אלא קדושת הגוף 
כשהוא אומ' קדוש הוא ליי' הרי קדושת

הגוף אמור הא מה ת"ל קדוש יהיה זו קדוש'
שיער קדוש יהיה למה (ל)נאמ' לפי שהוא 

אומ' וגילח הנזיר פתח אהל מועד אין לי 
אלא המגלח כמצותו אסור[ב] ששערו[א] 

ואוסר גילחוהו ליסטין מניין ת"ל קדוש יהיה 
בכל מקום קדוש יהיה למה נאמ' לפי שהו'

אומ' גדל פרע שער ראשו אין לי אלא 
מי שיש לו שיער שינהוג בו קדושת

שיער מי שאין לו שיער מניין ת"ל קדוש 
יהיה מכל מקום דברי ר' יאשיה ר' יונתן 
אומ' אינו צריך שהרי הוא אומ' כי נזיר 

אלהיו על ראשו בין שי(ער)[ש] לו שיער בין 
שאין לו שער מה ת"ל קדוש יהיה לעיניין 
שאר סתם נזירות שלשים יום שנ' קדוש 

יהיה יהיה בגימטריא שלשים גדל פרע 
שער ראשו למה נאמ' לפי שהוא אומ'

והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את [ראשו] 
ואת זקנו ואת גבות עיניו אף הנזיר 

במשמע ומה אני מה מקיים גדל פרע שע'
ראשו בשאר כל הנזירים חוץ מן המנוגע 

או א'ע'פ' המנוגע ומה אני מקיים וגילח 
את כל שערו בשאר מנוגעין חוץ מן הנזיר 

או אף נזיר ת"ל וגלח א'ע'פ' שנזר גדל פרע 
שער ראשו למה נאמ' לפי שהוא אומ' 

(גד) הצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומ' 
וראשו יהיה פרוע פרוע יגדל פרע אתה

יגדל פרע או אינו אלא פרע כמשמעו הרי 
אתה דן נאמ' כאן פרע ונאמ' להלן פרע 
מפרע האמור להלן גידול שער אף פרע 

האמור כאן גידול שער כל ימי נזרו 
לעשות ימים של אחר נזירותו כימים 

שבתוך נזירותו עד הבאת קרבן או לא 
יהא חייב עד שישלים נזירותו הרי אתה 

דן הואיל ואסור ביין ואסור בהתגלחת 
אם למדתי על יין שעשה ימים של

אחר נזירותו כימים שבתוך נזירות עד 
הבאת קרבן אף תגלחת נעשה בו ימים 

של אחר נזירותו כימים שבתוך נזירותו 
עד הבאת קרבן ועוד קל וחומר ומה 

היין ומה היין שאינו מותר עשה ימים של אחר 
נזירות כימים שבתוך נזירות עד הבאת 
קרבן תגלחת שמותרת אינו דין שנעשה 

ימים שלאחר נזירות כימים שבתוך נזירו'
עד הבאת קרבן לא אם אמרת ביין שלא 



מכללו לפיכך עשה בו ימים של אחר 
נזירות כימים שבתוך נזירות עד הבאת 

קרבן תאמ' בתגלחת שהותר מכלל לפיכך 
לא נעשה בו ימים של אחר נזירות כימים 
שבתוך נזירות עד הבאת קרבן הרי טומא'

תוכיח שהותרה מכללה ועשה בו ימים 
שלאחר נזירות כימים שבתוך נזירות
עד הבאת (נזירות) קרבן והיא תוכיח 

לתגלחת שא'ע'פ' שהותרה מכללה נעש'
בה ימים של אחר נזירות כימים שבתוך 

נזירות עד הבאת קרבן לא אם אמרת 
בטומאה שהיא סותרת הכל לפיכך 

עשה בו ימים של אחר נזירות כימים 
שבתוך נזירות עד הבאת קרבן תאמר 

בתגלחת שאינה סותרת את הכל לפיכך 
לא נעשה בה ימים של אחר נזירות כימי'
שבתוך נזירות עד הבאת קרבן לא זכיתי 

מן הדין ת"ל ואחר ישתה הנזיר יין וכי 
הנזיר שותה יי' אלא מופנה להקיש לדון 
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ונאמ' להלן נזיר מה נזיר האמור להלן 
עשה בו ימים של אחר נזירות כימים 

שבתוך נזירות עד הבאת קרבן אף נזיר 
האמור כאן עשה בו ימים של אחר נזירו'

כימים שבתוך נזירות עד הבאת קרבן גדל 
פרע שער ראשו למה נאמ' לפי שהוא 

אומ' עד מלאת הימים שאם אמ' (קורא אני
ס') הריני נזיר סתם קורא אני עליו עד מלא'

הימים שומע אני מיעוט ימים שנים ת"ל 
גדל פרע שער ראשו כמה הוא אומ' גידול 

פרע אין פחות משלשים יום אבל מחדש 
ומעלה או חדש ויום אחד או חודש 

ושני ימים   סליק' פסוק'
כל ימי הזירו ליי' על מת לא יבוא הרי הכת'

משיאו מכלל תגלחת ובא לו ללמד על 
הטומאה על נפש מת לא יבוא שומע 

אני על נפש בהמה במשמע ת"ל לאביו 
ולאמו במה עיניין מדבר בנפשות אדם ר' 

(אומ') ישמעא' אומ' אינו צריך שהרי כבר 
נאמ' ( ) לא יבוא בנפשות ה[מ]טמאות 

בביאה הכת' מדבר אילו הן אילו נפשות 
אדם ומה ת"ל לאביו ולאמו לאביו ולאמו 

הוא דלא יטמא אבל מטמא הוא למת 
מצוה הא עד שלא יאמר יש לי בדין 

הואיל וכהן גדול בלא יטמא לקרוביו 
ונזיר בל יטמא לקרובים אם למדתי לכהן
גדול שמטמא למת מצוה אף נזיר מטמא 



למת מצוה ועוד קל וחומר ומה כהן 
גדול שקדושתו קדושת (גדול) עולם הרי הוא 

מטמא למת מצוה נזיר שקדושתו קדוש'
שנה אינו שיטמא למת מצוה לא אם 

אמרת בכהן גדול שאין מקריב קרבן על 
טומאה לפיכך מטמא למת מצוה תאמר 

בנזיר שאין מקריב קרבן על טומאה
לפיכך לא יטמא למת מצוה ת"ל לאביו 

ולאמו לאביו ולאמו אינו מטמא אבל 
מטמא למת מצוה או' לאביו לא יטמא 

אבל מטמא הוא לשאר מתים אמרת קל
וחומר ומה כהן הדיוט שמטמא לקרוביו
אין מטמא לשאר מתים נזיר שאין מטמ'
לשאר מתים מה ת"ל לאביו ולאמו לא 

יטמא לאביו ולאמו לא יטמא אבל מטמא 
הוא למת מצוה הא עד שלא יאמר יש לי 

בדין נאמ' ועל כל נפשות מת כלל בכהן גדול
ונאמ' כלל בנזירות מה כלל האמור בכהן 
גדול בל יטמא בקרוביו אף כלל האמור 

בנזיר בל יטמא (ל)[ב]קרוביו אתה דן מכהן גדול
ואני אדון מכהן הדיוט נאמ' כלל בכהן הדיו' 

ונאמ' כלל בנזיר מה הכלל האמור בכהן הדיו'
הרי הוא מטמא לקרוביו אף כלל האמור 
בנזיר מטמא בקרוביו אתה דן מכהן גדול 
אני אדון מכהן הדיוט ת"ל לאביו ולאמו 

לאביו ולאמו לא יטמא להם במותם ר' 
עקיבא אמ' אינו צריך שהרי כבר נאמ' לאביו 

ולאמו לאביו ולאמו אין מטמא אבל 
מטמא למת מצוה אם היה נזיר לאביו 

ולאמו אין מטמא אבל מטמא הוא מצוה
אם היה הולך לשחוט את פסחו ולמול את

בנו לאחיו אין מטמא אבל מטמא הוא 
למת מצוה אם היה כהן הדיוט ולאחותו 
אין מטמא אבל מטמא למת מצוה אבל 

לבנו ולבתו לא נאמ' לפי שאין הקטנים 
נזירים  לא יטמא להם במותם אין 

מיטמא אבל עומד הוא בהספד ובשורה
כי נזר אלהיו על ראשו בין שיש לו בין 

שאין לו שיער דברי ר' נתן 
סליק' פסוק'  כל ימי נזרו 

 
קדוש הוא ליי' למה נאמ' לפי שהוא אומ' 

עד מלאת הימים אשר יזיר ליי' אין לי 
אלא מי שיש לו פסק לנזירותו נזיר עולם

מניין ת"ל כל ימ' נזרו אין לי אלא מי שיש
להביא את נזיר עולם קדוש הוא ליי' זו 

קדושת הגוף או אינו אלא קדושת 
שער כשהוא אומ' קדוש הרי קדוש'



שיער אמור ומה ת"ל קדוש הוא ליי' זו 
קדושת הגוף   סליק' פסוק'

וכי ימות מת עליו להוציא את הספק 
שהיה בדין ומה אם במקום שלא עשה 

אונס כרצון עשה ספק כודאי כאן שעש'
אונס כרצון אינו דין שנעשה ספק כודאי 
ת"ל כי ימות מת עליו להוציא את הספק 

בפתע פתאום להביא את האונס שהיה 
ומה אם במקום שעשה ספק כודאי לא
עשה אונס פתאום להביא את השוגג 

והדין נותן ומה אם במקום שלא חייב את 
המזיד חייב את השוגג כאן שחייב את 

המזיד אינו דין שנחייב את השוגג ומניין
שחייב את המזיד אמרת קל וחומר ומה 

שבועת העדות שלא חייב את השוגג 
חייב את המזיד כאן שחייב את השוגג

אינו דין שנחייב את המזיד לא אם אמרת 
בשבועה העדות שאינו לוקה תאמר כאן 
שלוקה הואיל ולוקה לא יביא קרבן ת"ל 
וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש דברי 
ר' יאשיה ר' יונתן אומ' בפתע זה שוגג 
פתאום זה אנוס וטמא ראש כמי שהיה 
טהור ומטמא הכת' מדבר הריהו חייב 
בהעברת שער ובהבאת קרבן ולפטר 
את שנזר בבית הקברות שהיה בדין 

מי שהיה טהור ונטמא הריהו חייב
בהעברת שער ת"ל וטמא ראש( ) נזרו 

במי שהיה טהור ונטמא הכת' מדבר 
הריהו חייב בהעברת שער ובהבאת 

קרבן וליפטור את שנוזר בקבר וגילח 
ראשו ראשו הוא מגלח אבל אינו מגלח 

כל שערו שהיה בדין הואיל ומצורע 
מתגלח ומביא קרבן ונזיר מגלח ומביא 

קרבן אם למדתי למצורע' שמגלח את
כל שערו אף בנזיר יגלח את כל שערו 
לא אם אמרת במצורע שמגלח תגלחת 
שנייה לפיכך מגלח את כל שערו תאמר
בנזיר שאינו מגלח תגלחת שנייה לפיכך

(מג) לא מגלח את כל שערו הרי לוים יוכיחו 
לנזיר שא'ע'פ' שאינו מגלח תגלחת שנייה 

יגלח את כל שערו ת"ל וגילח את ראשו 
ראשו הוא מגלח ואין מגלח כל שערו
ביום הזייתו בשביעי אתה אומ' ביום 
הזייתו בשביעי או אינו אלא בשמיני 

ת"ל בשביעי ואי בשביעי א'ע'פ' שלא 
היזה ת"ל ביום טהרתו ביום הזייתו השביעי 

אין לי אלא שביעי שמיני תשיעי 
ועשירי מניין ת"ל יגלחנו יגלחנו אין לי 



אלא ביום בלילה מניין ת"ל יג[ל]חנו אין לי 
תגלחת טומאה תגלחת טהורה מניין ת"ל 

מיכן אמרו תגלחת טומאה כיצד מגלח 
ואחר כך מביא ואם הביא ואחר כך גילח 

לא יצא  סליק' פסוק'
וביום השמיני להוציא את השביעי 

את אומ' להוציא את השביעי או אינו 
אלא להוציא את התשיעי אמרת קל 
וחומר היא אם הסמוך לאסור מותר 

הסמוך למותר (למות') לא יהא מותר 
הרי זמן אכילת פסח יוכיחו שהסמוך 

לאסור מותר הסמוך למותר (מותר) לא יהא 
מותר הרי זמן אכילת פסח יוכיחו 
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אסור א?ת? אתה ואל תתמה על זה שא'ע'פ'
שהסמוך לאסור מותר והסמוך למותר 

אסור לא זכיתי אדונינו מן הקריבין קבע 
זמן לקריבין וקבע זמן למקריבין מה זמן 
שנ' בקריבין הכשיר בו שמיני ומשמיני 
והלאה אף כאן זמן במקריבין נכשיר בו 
שמיני ומשמיני ועוד קל וחומר ומה זמן 
שנ' בקריבין שריבה הכת' את הפסולין 

הכשר בו שמיני ומשמיני והלאה זמן שנ' 
במקריבין שמיעט הכת' את הפסולין 
אינו דין שנכשר בו שמיני ומשמיני 

והלאה לא אם אמרת בזמן שנ' במקריבין 
שנוהג בכל המקריבין לפיכך הכשיר 

שמיני ומשמיני והלאה תאמר לא זכיתי 
מן הדין ת"ל שמיני נאמר כאן שמיני ונא' 

להלן שמיני מה שמיני האמור להלן 
הכשר בו שמיני ומשמיני והלאה אף 
שמיני האמור כאן נכשיר בו שמיני 
ומשמיני והלאה שתי תורים או שני 

בני יונה מיכאן אמרו אין מביאין תורים
כנגד בני יונה ולא בני יונה כנגד שתי תורים

אל הכהן אל פתח אהל מועד מלמד שהו'
חייב בטיפול הבאתם עד שיביאם פתח 

אהל מועד   סליק' פסוק'
ועשה הכהן אחד לחטאת 

ואחד לעולה אין לי אלא הפרשה בכהן 
והפרשה בבעלים מניין אמרת קל וחומר

הוא את מי שאינו רשאי בהפרשתו וכן
הוא אומ' ביולדת ולקחה שתי תורים 

או שני בני יונה נמצינו למידים הפרש' 
בכהן הפרשה בבעלים נמצינו למידים 

(אן) קן סתומה וקן מפורשה  וכיפר עליו 
מאשר חטא על הנפש ר' אלעז' הקפר 



וכי באיזה נפש חטא זה צריך כפרה על
שציער עצמו מן היין והרי דברים קל וחומ' 

ומה אם המצער (עמ) עצמו מן היין 
צריך כפרה למצער עצמו (לא) על כל 

דבר ר' ישמעא' בנזיר טמא הכתו' מדב' 
שנ' וכיפר עליו הכהן מאשר חטא על 

הנפש שניטמא למתים יקדש את ראשו 
ביום ההוא נמצינו למידין שמתחיל 

למנות מיום שגילח   
 סליק' פסוק'   והזיר ליי' כל ימי 

נזרו כל אשמות שבתורה מעכבין את 
הכפרה חוץ מזה משום ר' ישמעא' אמרו
אף זה מעכב את הכפרה שנ' והזיר ליי' 

אימתי והביא כבש בן שנתו לאשם  והימי'
הראשונים יפלו מי שיש לו אחרונים 

סותר מניין אם אומ' הרי אני נזיר מאה 
יום מטמא מאה יום חסר אחד סותר את 

הכל והימים הראשונים יפלו מי שיש 
אחרונים סותר את הכל ת"ל והימים הרא'
יפלו מי שיש לו אחרונים סותר או אפילו 
בתחילת מאה סותר את הכל ת"ל הימים 

הראשונים מי שיש לו ראשונים סותר
כי טמא נזרו הטומאה סותרת את הכל 

ואין טומאה סותרת ואין תגלחת סותרת 
את הכל שהיה בדין הואיל ואסור בטומ'

ואסור בתגלחת אם למדתי לטומאה 
שסותרת את הכל אף תגלחת תסתור את 

הכל ועוד קל וחומר אם טומאה שלא 
עשה בה את הטמא כמי טמא הרי היא 

סותרת את הכל תגלחת שעשה בה המגלח 
כמ[ת]גלח אינו דין שתסתור את הכל ת"ל כי 

טמא נזרו הטומאה סותרת את הכל אין 
לי אלא ימי טומאה שאין עולין לו מן 

המניין ימי חלוטה מניין ודין הוא הואיל 

וימי טומאתו טעון תגלחת ומביא קרבן 
אם למדתי לימי טומאה שאין עולין לו מן 

המניין אף ימי חלטו לא יעלו מן המניין 
לא אם אמרתי בימי טומאתו שמבטל בהן 

את הקודמין לפיכך אין עולין מן המניין 
תאמר בימי חלוטו שאין מבטל בהן את 
הקודמין לפיכך יעלו מן המניין אמרת 

קל וחומר הוא את מי שנוזר בקבר 
ושערו ראוי לתגלחת נזירות אין עולין לו 

מן המניין ימי חלוטו שאין שערו ראוי 
לתגלחת נזירות דין הוא שלא יעלו [לו] מן 

המניין הוא הדין לימי ספירו או כשם 
שימי חלוטו אין עולין לו מן המניין כך 



ימי הסגירו לא יעלו מן המניין והדין 
נותן הואיל וימי חלוטו מטמא משכב 

ומושב וימי הסגירו מטמא משכב ומוש'
אם למדתי לימי חלוטו שאין עולין לו
מן המניין אף ימי הסגירו לא יעלו מן 

המניין  לא אם אמרת בימי חלוטו 
שטעון תגלחת ומביא קרבן לפיכך אין 

עולין לו מן המניין מיכאן אמרו ימי 
חלוטו של מצורע וימי ספרו כיוצא 

בהן אבל ימי הזב והזבה(מ)וימי הסגירו של 
מצורע הרי אילו עולין לו מן המניין  

   סליק פסוק   והזיר 
ליי' את ימי נזרו לעשות ימים של אחר 
נזירתו כימים שבתוך נזירתו עד הבאת 
קרבן שלא יהא חייב עד שישלים נזירו' 

הרי אתה דן הואיל ואסור ביין ואסור 
בטומאה אם למדת' [ל]יין שעשה בה
ימים של אחר נזירתו כימים שבתוך 

נזירותו עד הבאת קרבן (לא אם אמרת
ביין) ועוד קל וחומר את היין שאינו סות'
הכל עשה ימים של אחר נזירותו כימים 

שבתוך נזירותו עד הבאת קרבן לא אם
אמרת ביין שכן לא הותר מכללו לפיכך 

עשה בו ימים של אחר נזירות כימים 
שבתוך נזירותו עד הבאת קרבן תאמר 
בטומאה שהותרה מכללה לפיכך עשה 

בו ימים של אחר נזירותו כימים שבתוך 
נזירותו עד הבאת קרבן הרי תגלחת תוכי'

שהותרה מכללה נעשה ימים כו' היא 
תוכיח לטומאה שא'ע'פ' שהותרה מכללה 

והיא תוכיח לטומאה נעשה ימים כו' 
 1שא'ע'פ' שהותרה מכללה נעשה ימים כו'
ועוד קל וחומר ומה תגלחת שאינה סותר

את הכל עשה בו ימים של אחר נזירותו כו'
טומאה שסותרת את הכל דין הוא שנעש'
ימים כו' לא אם אמרת בתגלחת שעשה 

בה המגלח כמתגלח לפיכך עשה בו ימים 
כו' תאמר בטומאה שלא עשה בה 

המטמא כמטמא לפיכך לא עשה בה 
כו' הרי היין תוכיח שלא עשה בה את 

המשקה כשותה ועשה בו ימים של אחר
נזירותו כו' והוא יוכיח לטומאה שא'ע'פ' 

שלא עשה בה המטמא כמיטמא נעשה 
ימים של אחר נזירותו כו' ועוד קל וחומ'

ליין ומה היין שאינו סותר עשה בה ימים 
של אחר נזירותו כו' טומאה שסותר

אינו דין שנעשה בה ימים כו' לא אם 
  נראה כי בטעות חזר על המשפט הקודם    1



אמרת ביין שלא הותר מכללו לפיכך 
עשה בו ימים כו'  תאמר בטומאה שהותרה 

מכללה לפיכך נעשה בה ימים כו' הואיל 
וחזר הדין חלילה (וא) ת"ל ואחר ישתה הנזיר 

יין וכי נזיר' שותה יין אלא מופנה להקיש 
ולדון גזירה שוה נאמ' כאן נזיר ונאמ' להל'

נזיר מה נזיר האמור להלן עשה בו ימים 
של אחר נזירות כו' אף נזיר האמור כאן 
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נעשה בו ימים של אחר נזירותו כימים שבת' 

נזירותו עד הבאת קרבן 
סליק'  פסוק'   זאת תורת הנזיר אחד 

נזיר ימים ואחד נזיר עולם זאת לקרבן 
טהרה או אף לקרבן טומאה ת"ל ביום מלאת 

ימי נזרו לא אמרתי אלא במי שיש 
ספק לנזירות יביא אותו וכי אחרים מביאין 

אותו והלא הוא מביא את עצמו זו אחת 
משלש אתים שהיה ר' ישמעא' דורש  
כיוצא בו אתה אומ' והשיאו אותם עון 
אשמה וכי אחרים משיאין אותם והלא 

הם משיאין את עצמן כיוצא בו אתה 
אומ' ויקבר אתו בגיא וכי אחרים (א) קברו 

אותו והלא הוא קבר את עצמו אף כאן 
אתה אומ' יביא אותו הוא יביא את עצמו 

ואין אחרים מביאין אותו   
סליק' פסוק'  והקריב את קרבנו ליי' 
כבש בן שנתו תמים וגו' להוציא את 

בעל המום וכבשה אחת בת שנתה תמימ' 
להוציא את בעלת מום ואיל אחד 

תמים לימד בנזיר שיטען בשלש בהמ'
  סליק' פסוק'   וסל מצות (חלות')

כלל סלת חלות בלולות בשמן פרט וכלל 
אין בכל אלא מה שבפרט שהיה בדין 
הואיל ותודה טעונה לחם אם למדתי 

לתודה שטעונה ארבעת מיני(ם)[ן] אף איל
יטעון ארבעת מינין ת"ל וסל מצות פרט[ב] 
חלות בלולות בשמן [א]כלל כלל ופרט אין 

בכלל אלא מה שבפרט ומנחתו ונסכו 
לעולה ולשלמים או אף לחטאת ולאש'
והדין נותן הואיל ומצורע מגלח ומביא 

קרבן ונזיר מגלח ומביא קרבן אם למדתי 
למצורע שחטאת ואשם טעונין נסכים

ת"ל ואת האיל יעשה זבח שלמים ליי' 

על סל המצות איל היה בכלל יצא מוצא 
מן הכלל ולימד מן הכלל מן האיל מיוחד 

שהוא בא בנדר ובנדבה וטעון נסכים
אף כל הבא בנדר ובנדבה שלא יטענו 



נסכים מפני שהיה בכלל ויצא לידון בלחם 
החזירן הכת' לכללן  סליק' פסוק' 

וגילח הנזיר פתח אהל מועד את ראש וגו'
בשלמ' הכת' מדבר ושחטו פתח אהל 
מועד אתה אומ' בשלמים הכת' מדבר

או פתח אהל במשמעו אם אמרת כן הרי 
דרך בזיון הא מה ת"ל וגלח הנזיר פתח אהל 

מועד (א) בשלמים הכת' מדבר אתה אומ' 
בשלמים הכתו' מדבר או פתח אהל מועד 

במשמעו אמרת אם כן אמרת תורה לא 
תעלה במעלות על מזבחי קל וחומר שלא 
יגלח הא מה ת"ל פתח אהל מועד בשלמים

הכת' ר' יצחק אומ' בשלמים הכת' אתה אומ' 
בשלמים או אינו אלא פתח אהל מועד 

כמשמעו ת"ל ולקח את שער ראש נזרו 
מקום שהיה מבשל שם שם מגלח אבא 

חנין אומ' משום ר' אליע' וגלח הנזיר פתח
אהל מועד אם אין שם פתח פתוח לא היה 

מגלח ולקח את שער ראש(ו) נזרו ונתן על 
האש אשר תחת זבח השלמים אין לי אל' 

תחת זבח השלמים תחת חטאת תחת אשם 
מניין ת"ל תחת זבח מכל מקום אין אלא 

במקדש בגבולין מניין ת"ל ונתן על האש 
מכל מקום   סליק' פסוק'

ולקח הכהן את הזרוע בשלה בשלה
אלא שלימה ר' שמעון בן יוחאי אומ' 
אין בשילה אלא שנתבשלה עם האיל

חלת מצה שאם נפרסה או חסרה פסולה
ורקיק מצה מן הסל שאם נפרס או חסר 

פסול ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את 
 

ואין הבאת קרבנו אחר שנתגלחו את 
נזרו   סליק' פסוק'   והניף 

(ה) אותם הכהן תנופה לפני יי' מוליך ומבי'
מעלה ומוריד מניין שנ' אשר הונף ואשר 

הורם מקיש הרמה לתנופה מה תנופה 
מוליך ומביא אף הרמה מעלה ומוריד 

מיכן אמרו מצות תנופה [מ]ע(ו)לה ומוריד
אף הרמה מעלה ומוריד זו היא מצות 

תנופה לפני יי' במזרח שכל מקום שנ' בו
לפני יי' במזרח עד שיפרוט לך הכת' קודש 

הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק 
התרומה למה נאמ' לפי שהוא אומ' כי 

את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקח 
וגו' אף שלמי נזיר במשמע הרי הכת' 

מוציאם מכללם ושיטענו הפרשת הזרוע 
(טעונין) חזה ושוק מניין ודין הוא ומה אם 

שלמי (ציבו) יחיד שאין טעונין הפרשת
הזרוע טעונין חזה ושוק שלמי נזיר 



שטעונין הפרשת הזרוע אינו דין שיטענ'
חזה ושוק אם זכיתי מן הדין למה נאמ'
קודש הוא לכהן על חזה התנופה אלא 
על דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר

החדש דב' ר' אליעז'
סליק' פסוק'   וזאת תורת אין לי 

אלא לשעה לדורות מניין ת"ל וזאת תורת 
דברי ר' יושיה ר' יונתן אומ' כאותם הדברים 

קרבנו ליי' על נזרו ולא נזרו על קרבנו 
קרבנו ליי' על נזרו ולא נזרו על קרבנו (קרב')

ליי' על נזרו ולא קרבן אחד על נזרו מלבד 
אשר תשיג ידו מניין אתה אומ' שאם אמ' 
הריני נזיר על מנת לגלח על מאה עולות 

ועל מאה שלמים קורא אני עליך כפי נדרו 
אשר ידור ת"ל כן יעשה על תורת נזרו או 

אפילו אמ' הריני נזיר על מאה חטאות 

ועל מאה אשמות קורא אני עליו כפי נדרו 
אשר ידור כן ת"ל מלבד אשר תשיג ידו 

לא אמרתי אלא קדשים הבאים בנדר 
ובנדבה או אפילו אמ' הריני נזיר לגלח

על מנת שאהא שותה יין ואיטמא למתים
קורא אני עליו כפי נדרו אשר ידור ת"ל כן 

יעשה על תורת נדרו או אפילו אמ' הרי
עלי חמש נזיריות על מנת שאגלח תגלחת 

אחת ותעלה לכולן קורא אני עליו כפי 
נדרו אשר ידור ת"ל כן יעשה על תורת נדרו

שאלו ר' אלעז' בן שמוע ור' הסנדלר את 
ר' שמעון בן יוחי הרי שהיה נזיר ומצורע 

מהו שיגלח תגלחת אחת ותעלה לו לנזירותו 
ולצרעתו אמ' להם ומי היאך איפשר 

אילו זה מגלח לגדל שער יפה אתם אומ' 
אלא שהמצורע להם לה?ע?ברת שער 

ונזיר מגלח לגדל שער היאך איפשר 
לו לגלח תגלחת אחת ותעלה לנזירותו 

(להעברת שער) ולצרעתו אמרו לו אם אני 
אומ' לא עולה לו בימי גמרו עולה לו בימי 

ספרו  אמ' להם וכי היאך איפשר [לו] לגלח תגלח' 
אחת ותעלה לו לנזירותו ולצרעתו אמרו אף 

אנו אומ' לא עולה בטהרה עולה בטומא' 
אומ' להם וכי היאך איפשר אילו זה מגלח 

לפני זריקת דמים וזה מגלח לפני זריקת
דמים יפה אתם אומ' אלא שמצורע מגלח 
לפני זריקת דמים וזה מגלח לפני זריקת 
דמים היאך איפשר שיגלח תגלחת אחת

ותעלה לו לנזירותו ולצרעתו אמרו לו תקן
הדבר לא עולה (הדבר) בימי גמרו עולה 

לו בימי ספרו זה עולה לו בטהור עולה 
לו בטמא  סליק' פסוק'  



וידבר יי' אל משה לאמר דבר אל אהרן 
ואל בניו לאמר כה תברכו וגו' לפי שכל 
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מעשה הפרשה באהרן תביא את אהרן 

והביא את בניו לכלל דיבור שזה כלל שכל 
זמן שדיבר לכהנים כולו מעשה לישר'

דיבר לישר' מעשה בכל אדם צריך להביא 
את הגרים כה תברכו את בני ישר' בלשון 

הקודש שכל מקום שנ' עשה ואמורה 
כה ככה אינו (עושה) אלא לשון הקודש

כה תברכו את בני ישר' בעמידה אתה אומ' 
או אינו אלא בעמידה ושלא בעמידה

ת"ל ואלה יעמדו לברך את ישר' וגו' נאמ' 
כאן ברכה ונאמ' להלן ברכה מה ברכה האמו' 

להלן בעמידה אף ברכה האמורה כאן 
בעמידה ר' נתן אומ' אינו צריך הריהו אומ' 

ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר יי' לשרתו 
ולברך בשם יי' מקיש ברכה לשירות מה 

שירות בעמידה אף ברכה בעמידה כה 
תברכו את בני ישר' אמור להם בנשיאות 

כפים אתה אומ' או אינו אלא בנשיאות 
כפים ושלא בנשיאות כפים ת"ל וישא 

אהרן את ידיו ויברכם מה אהרן בנשיאות
כפים אף בניו בנשיאות כפים ר' יונתן או'

אי מה להלן ראש חדש וקרבן ציבור וכהן 
גדול אף כאן ראש חדש וקרבן ציבור 

וכהן גדול ת"ל כי בם בחר יי' (ל') אלהיך מכל 
שבטיך וגומ' מקיש בניו לו מה הוא 

בנשיאות כפים אף בניו בנשיאות כפים 
כה תברכו את בני ישר' בשם המפורש את' 
אומ' בשם המפורש אתה אומ' או אינו אלא 

בכינוי ת"ל ושמו את שמי על בני ישר' בשם 
המפורש או אינו אלא בכינוי דברי ר' יאשי'

ר' יונתן אומ' הרי הוא בכל המקום אשר אזכיר 
את שמי וגו' והמקרא מסורס שבכל מקו'

שאינו נגלה עליך שם תהא מזכיר את 
שמי והיכן אני נגלה עליך בבית הבחירה 

אף אתה לא תהא מזכיר את שמי אלא 
בבית הבחירה מיכאן אמרו (ב') שם המפור'

אסור לאומרו בגבולים כה תברכו את בני 
אין לי אלא ברכה לישר' ברכה לגרים מניין

לנשים ולעבדים מניין ת"ל ואני אברכם
ברכה לכהנים מניין ת"ל ואני אברכם כה תברכ'
את בני יש' אמור להם פנים כנגד פנים או מול 
כנגד פנים ת"ל אמור להם פנים כנגד פנים כה 

תברכו את בני ישר' שיהא כל הקהל הזה
שומע או אינו אלא בינו לבין עצמו ת"ל 



אמור להם שיהא כל הקהל כולו שומע
מניין שחזן צריך לומר להם אמרו ת"ל 

אמור להם       סליק' פסוק'
יברכך יי' וישמרך בברכה המפורשת 

כן הוא אומ' ברוך אתה בעיר וברוך אתה
בשדה ברוך טאנך ומשארתך ברוך אתה
בבואיך וברוך אתה בצאתך ובאו עליך 

כל הברכות והשיגוך אימתי כי 
תשמע בקול יי' אלהיך יברכך יי' בנכסיך 

וישמרך בנכסיך ר' נתן אומ' יברכך בנכסיך
וישמרך (בנכסי) בגוף ר' יצחק אומ' וישמר'
ביצר הרע וכן הוא אומ' כי יי' יהיה בכסליך

ושמר רגליך מלכד  דב' א' וישמרך שלא 
ישלוט אחרים עליך וכן הוא אומ' יומם 

(ולילה) השמש לא יככה וגו' הנה לא 
ינום ולא ישן שומר ישר' יי' שומרך יי' 

צילך וגו' יי' ישמורך מכל רע [יי'] ישמור
צאתך ובואך וגו' דבר אחר וישמרך מן 

המזיקין וכן הוא כי מלאכיו יצוה לך וגו' 
ד"א וישמרך ישמר לך ברית אבות' וכן 

הוא אומ' ושמר יי' אלהיך לך וגו' 
ד"א וישמרך ישמר לך ברית אבות וכן 

הוא אומ' ושמר יי' אלהיך לך את הברית 
ואת החסד ד'א' וישמרך ישמר לך את 

הקץ וכן הוא אומ' משא דומה אלי קורא 
משעיר וגו' ד'א' וישמרך ישמר בשעת 

מיתה וכן הוא אומ' והייתה נפש אדוני 
צרורה בצרור החיים שומע אני בין הצדיק'
בין הרשעים ת"ל ואת נפש אויביך יקלעינה

וגו' דבר אחר ישמר את רגלך מגיהינם וכן הוא 
אומ' רגלי חסידיו ישמר ד'א' וישמרך

לעולם הבא שנ' וקווי יי' יחליפו כח
    סליק' פסוק'  יאר יי' פניו 

אליך יתן לך מאור עינים ר' יוחנן אמ' מאור 
שכינה שנ' קומי אורי וגו' כי הנה החשך 

יכסה ארץ וגו' אלקים יחוננו ויברכנו וגו' 
אל' יי' ויאר לנו ד'א' זה מאור תורה וכן

הוא אומ' כי נר מצוה ותורה אור   ויחינך 
יחונך במשאלותיך וכן הוא אומ' וחנותי 

את אשר אחון ד'א' ויחונך יתן חנך בעיני 
בריותיו וכן הוא אומ' ויהי יי' את יוסף ויט
אליו חסד וגו' ותהי אסתר נשאת חן בעיני
וגו' ואומ' ויתן האלהים את דניאל לחסד 

ולרחמים וגו' ואומ' וכן הוא אומ' תתן לראש'
לוית חן הם לראשך וגו' ויחונך יחונך
במתנת חנם וכן הוא אומ' הנה כעיני 

עבדים אל יד אדוניהם וכעיני שפחה אל
יד גברתה וגו' חונינו יי' חונינו לך קיוינו וגו' 



סליק' פסוק'   ישא יי' 
פניו אליך בשעה שאתה עומד ומתפלל 
שנ' ויאמר אליו הנה נשאתי פניך הרי 
דברים קל וחומר אם ללוט נושא פנים 

מפני אברהם אוהבי לך [לא] אשא פנים מפניך
ומפני אבותיך זהו שנ' ישא יי' פניו אליך 

כת' אחד אומ' ישא יי' פניו אליך וכת' אחד 
אומ' אשר לא ישא פנים (ולא) וגו' כיצד 

נתקימו שני כתובים הללו כשישרא' עושי'
רצונו של מקום ישא יי' פניו אליך וכשאין 

ישר' עושין רצונו של מקום (ו)אשר לא 
ישא פנים ד'א' עד שלא נחתם גזר

 
דין ישא יי' פניו אליך [נחתם] גזר דין אשר לא 

ישא פנים [כתוב] אחד אומ' שומע תפילה וכתוב 
אחד אומ' סכותה בענן לך כתו' אחד אומ' 

קרוב יי' לכל קראיו וכת' אחד למה יי' תעמוד 
ברחוק כת' אח' אומ' מפי עליון לא תצא 

הרעות והטוב וכת' אחד אומ' (מפי עליון) וכת'
אחד אומ' וישקוד [יי'] על הרעה ויביאה וגו'

עד שלא נחתם גזר דין מפי עליון לא תצא
הרעות והטוב (משנחתם גזר דין מפי עליון 

לא תצא הרעות והטוב) משנחתם גזר דין 
וישקד יי' על הרעה כתי' אחד אומ' כבסי 

מרעה לבך ירושלים למען תיושעי
וכת' אחד אומ' כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך 

בורית כיצד נתקיימו שני כתובים הללו עד 
שלא נחתם גזר דין כבסי מרעה לבך ירושל' 

משנחתם גזר כי אם תכבסי בנתר כת' אחד
אומ' (שובבים) שובו בנים שובבים וגו' וכת' 

אחד אומ' אם ישוב לא ישוב כיצד נתקיימ'
שני כתובים עד שלא נחתם גזר דין שובו 

בנים משנחתם גזר דין אם ישוב 
לא ישוב כתי' אחד אומ' דרשו יי' בהמצאו 
וכת' אחד אומ' (א) חי אני אם אדרש לכם 
כיצד נתקיימו ע(ל)ד שלא נחתם גזר דין 

דרשו יי' בהמצאו משנחתם גזר דין חי אני 
יי' אם אדרש לכם כת' אחד אומ' אם לא 

אחפוץ במות המת וכת' כי חפץ יי' להמיתך
כיצד נתקיימו עד שלא נחתם גזר דין כי 

לא אחפוץ במות המת משנחתם ג(מ)[ז]ר 
דין כי חפץ יי' להמיתך ד'א' כתי' אחד

אומ' ישא יי' פניו אליך וכת' אחד אומ' 
אשר לא ישא פנים  ישא יי' פניו אליך 
בעולם הזה אשר לא ישא פנים בעולם 

הבא ור' אומ' ישא יי' פניו אליך ויעבור 
כעס וחומה וישם לך שלום בכניסתך 
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שלום וביציאתך שלום עם כל בני אדם 
ר' חנינה סגן הכהנים אומ' וישם לך שלום 

בביתך ר' נתן אומ' זה שלום מלכות בית 
דוד שנ' למרבה המשרה ולשלום אין קץ 

אומ' זה שלום תורה שנ' עוז לעמו יתן וגו'
גדול השלום ששינה מעשה שרה שנ'
ואני זקנתי גדול שלום ששינה קודש

מפני שלום גדול [שלום] ששינה מלאך מפני 
(מלאך) שלום גדול שלום ששמו נכתב 

בקדושה אם המקום ימחה על המים 
כדי להטיל שלום בין איש (לאת') לאשתו 

ור' אלעז' אומ' גדול [שלו'] שלא נטעו הנביאים 
בפי כל בריות אלא שלום שנ' יי' עוז לעמו 

יתן וגו' ר' אלעז' הקפר אומ' גדול שלום 
שאין חותם כל הברכות אלא שלום שנ'

יברכך יי' וישמרך יאר יי' פניו אליך ויחונך
ישא יי' פניו אליך וישם לך שלום ר'

אלעזר בנו של ר' אלעזר אמ' גדול
שלום שאפילו חס ושלום ישר' עובדין 
ע"ז ושלום ביניהם כביכול אין השטן נ'

בהם שנ' חבור עצבים אפרים הנח לו אבל 
משנחלקו מה נאמ' בהם חלק לבם עתה 
יאשמו הא גדול שלום ושנאה מחלוקת 

גדול שלום שאפילו בשעת מלחמה 
צריכין שלום שנ' כי תקרב אל עיר להלח'

וגו' ואשלח מלאכים ממדבר קדמות וגו' 
וישלח יפתח מלאכים וגו' מהו אומ'

ועתה השיבה אתהן בשלום גדול שלום 
שאפילו מתים צריכין שלום שנ' ואתה 
תבוא אל אבותיך בשלום ואומ' בשלום 

תמות גדול שלום שנותן גדול שלום 
שנותן לעושה תשובה שנ' בורא ניב 

שפתים שלום שלום שניתן בחלקן של 
צדיקים שנ' יבוא שלום ינוחו על משכ' 

גדול שלום שלא ניתן בחלקן של רשעי'
שנ' אין שלום אמ' יי' לרשעים גדול שלום 
שניתן לאוהבי תורה שנ' שלום רב לאוהבי 

תורתך גדול שלום שניתן ללומדי תורה 
שנ' וכל בניך לימודי יי' ורב שלום בניך 

גדול שלום שניתן לענ(יי)[וי]ם שנ' וענוים ירשו 
ארץ וגו' גדול שלום שניתן לעושה צדקה 

שנ' והיה מעשה הצדיקים שלום גדול 
שלום ששמו של הקב"ה קרוי שלום שנ'
ויקרא לו יי' שלום ר' חנינה סגן הכהנים 
אומ' גדול שלום ששקול כנגד כל מעשה 
בראשית שנ' יוצר אור ובורא חשך עוש'

שלום וגו' גדול שלום שדרי עליונים צריכי'
שלום שנ' עושה שלום במרומיו  והרי



דברים קל וחומ' ומה אם במקום שאין איב'
ושנאה ותחרות ובעל דבבה צריכין שלום 
קל וחומ' למקום שיש בו כל מידות הללו 
וכן הוא אומ' בושי צידון כתו' אחד אומ' 

עושה שלום במרומיו וכת' אחד אומ' 
היש מספר לגדודיו וכת' אחד אומ' אלף 

אלפין ישמשוניה כביכול נתמעטה 
(פנ') פמליא של מעלה ר' אומ' משום ר'
אבא יוסי בן דוסאי כת' אחד אומ' לכולם

בשם יקרא וכת' אחד אומ' המוציא במספ'
כל צבאם וגו' כיצד נתקיימו שני כתובים

הללו מגיד שאין שם שם שינוי ולא 
השם הנקרא עכשיו נקרא הוא לאחר 

זמן כן הוא אומ' ויאמר אליו מלאך יי' 
למה זה תשאל לשמי והוא פלאי ואינו 

יודע לאיזה שם אני מתחלף כת' אחד
אומ' ויקן דוד לארנון במקום שיקלי זהב 

משקל שש מאות כיצד נתקיימו שני 
כתובים מקום הגורן בשש מאות ומקום 

המזבח בחמשים ר' אומ' משום אבא 

יוסי בן דוסאי כת' אחד אומ' ויקן דוד את 
הגורן וגו' וכתי' אחד אומ' ויתן דוד לארנון 
וג' כיצד נתקיימו שני כתובים יב' שבטים 

נטלו חמשים שקל מכל שבט נמצא שש
מאות (שבט) שקל מכל השבטים ר' אלעז' 

בן שמוע אומ' ויקן דוד את הגורן ואת הבקר 
כמפורש בעיניין מהו מפורש בעיניין ויתן 
דוד לארנון אבל הבקר לעולה והמוריגים 
וכלי הבקר לעצים בכסף שקלים חמשים 

כת' אחד אומ' ויהי לשלמה ארבעים אלפים 
אורות סוסים וכת' אחד אומ' ויהי לשלמה 

ארבעת אלפים אריות סוסים כיצד נתקיימו 
שני כתובים הללו ארבעת אלפים מטבלאות 

של ארבעים אלף סוסים כיצד אחד 
אומ' מחזיק בתים וא' שלשת אלפים וכת' 

אחד אומ' אלפים בת יכיל כיצד נתקיימו שני 
כתובים הללו אלפים בלח שלשת אלפים 

מיכאן אמרו ארבעים סאה בלח שהן כוריים 
ביבש וכן הוא אומ' בושי צידון כי אמרים 

וגו' אמ' הים ומה (הים) שאיני מתירא שמא
אוחיל ושמא (אוח') אוליד בנים ובנות ושמא 
אקבור חתנים וכלות מה אמור בי האותי לא 
תראו נאם יי' וגו' אמ' הים ומה אני שאין בו

אחת מכל המדות הללו הריני עושה רצון 
קוני על אחת כמה וכמה בושי צידון 

  סליק' פסוק'      ושמו 
את שמי על בני ישר' ואני אברכם למה 
נאמ' לפי שהוא אומ' כה תברכו את בני 



ישר' בשם המפורש אתה אומ' בשם
(א') המפורש אלא בכינוי ת"ל ושמו את

שמי במקדש בשם המפורש ובמדינה
בכינוי ואני אברכם למה נאמ' לפי שהוא 
אומ' כה תברכו את בני ישר' אין לי אלא 

ברכה לישר' לגרים לנשים ולעבדים מניין 

ואני אברכם ברכה לכהנים מניין ת"ל ואני 
אברכם ואני אברכם שלא יהו ישר' אומ' 
ברכתינו תלויה בכהנים ת"ל ואני אברכם

אני אברך את עמי וכן הוא אומ' כי יי' 
אלהיך ברכך כאשר דבר לך ואומ' ברוך 

תהיה מכל העמים ואומ' במרעה טוב 
ארעה אותם ואומ' אני ארעה צאני

 סליק' פסוק'  מן רישיה ועד 
כאן ברייתא  ויהי ביום כלות משה 
להקים את המשכן מגיד הכת' שכל 

שבעת ימי המילואים היה משה מעמיד 
את המשכן ובכל בקר ובקר מושחו ומפרקו 

ואותו היום מעמידו ומשחו ולא פרקו ר' 
יוסי בר' יהודה אומ' אף [ב]שביעי העמידו 

ופרקו שנ' ויהי בחדש הראשון בשנה 
השנית הוקם המשכן נמצינו שבעשרים 
ושלשה באדר התחילו אהרן ובניו וכל 

הכלים לימשח בראש חדש הוקם המשכ' 
בשיני נשרפה פרה בשלישי הזה ממנו 

תחת הזייה שנייה שיליחו בו שרת שכינה 
בבית שנ' ולא יכול משה לבא אל אהל 

מועד וגו' בו ביום הקריבו נשיאים שנ' ויהי 
המקריב וגו' שאין ת"ל ראשון מה ת"ל ראשון

אלא ראש לכל ימות השנה בו ביום הקריבו
נשיאים שנ' ויהי המקריב וגו' שאין ת"ל
ראשון ירדה אש מן השמים ואכלה את 

הקרבנות שנ' ותצא אש מן השמים ותאכל 
על המזבח וגו' בו ביום הקריבו בני אהרן 

אש זרה שנ' ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא 
וגו' וימותו לפני יי' מיתתן לפני יי' ונפילתן 
בחוץ כיצד יצאו היה ר' יוסי אומ' המלאך 

מדדן מתים עד שיצאו ונפלו להן בעזרה 
שנ' (ש') ויאמר אליהם קרבו [שאו] את אחיכם מאת 

פני הקדש מאת פני יי' לא נאמ' אלא מאת
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פני הקודש ר' ישמע' אומ' דבר הלמד 

מעיניינו שנ' וימותו לפני יי' מיתתן לפנים 
תפילתן לפנים הא כיצד גררום בחכי ברזל

וימשח אותו ויקדש אותו ואת כל כליו 
שומע אני ראשון שנמשח היה קדוש

ת"ל וימשחם ויקדש אותם מגיד שלא 



קדש אחד מהם עד שנמשחו כולם וימ'
משחם מבחוץ ומבפנים ר' יאשיה אומ' 

מידות הלח נמשחו מבפנים ונמשחו 
מבחוץ ומידות היבש לא נמשחו לא

מבחוץ תדע שאינן מקודשות שנ' 
ממושבותיכם תביאו לחם תנופה וגו' הא 

אימתי הן ליי' לאחר שהונפו ר' אומ' 
וימשחם ויקדש אותם למה נאמ' והרי 

כבר נאמ' וישמח אותם מגיד שמשיחת'
של אילו הוקדשו כל הכלים לעתיד 

לבא   סליק' פסוק'  
ויקריבו נשיאי ישר' שומע אני שהיו 

הדיוטות ונתמנו ת"ל ראשי בית אבותם 
בלבד אלא את נשיאי שבטים נשיאים 

בני נשיאים נשיאי המטות הם הן שהיו 
ממונין עליהן במצרים ויכו שטרי 

בני ישר' וגו' שש עגלות צב אין צב 
אלא מחפין ובמכסי פסקאות היו מחופין 

וא'ע'פ"י שאין ראיה לדבר זכר לדבר 
והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה 
ליי' וגו' שש עגלות צב שומע אני עגלה 

על כל אחד ואחד ת"ל עגלה על שני 
הנשיאים שומע אני שור על שני 

הנשיאים ת"ל ושור לאחד באו ועמדו 
לפני המשכן ולא קבל מהן משה עד 

שנאמ' ר לו קח מאתם הסמיכה דעתן 
לדעת העליונה ר' נתן אומ' וכי מה ראו 

נשיאים להתנדב לכתחילה ובמלאכת 

המשכן לא התנדבו כתחילה אלא כך 
אמרו נשיאים יתנדבו ציבור מה שמתנד'

ומה שמחוסרין אנו משלימין כיון 
שראו נשיאים שהשלימו ציבור את 

הכל שנ' והמלאכה היתה דים אמרו נשיאי'
מה עלינו לעשות והנשיאים הביאו את 

אבני השהם לכך התנדבו כאן כאן בתחילה 
סליק' פסוק'   ויקח 

משה את העגלות ואת הבקר הרי משה 
נוטלן לפי דעתו את שת' העגלות ואת 

ארבעת הבקר נתן לבני גרשון ואת ארבעת 
העגלות ואת שמונת הבקר נתן לבני מררי 
כפי עבודתם לפי שהן ששה אלעז' ושמונה 
לאיתמר שנ' וימצאו בני אלעז' רבים לרא' 

הגב' מבית איתמ' ויח' כי הא שרי קו' לאלעז'
ששה עשר ולבנ' איתמ' לבית אבותם 

שמונה ויחלקום בגורל אלה עם אלה ויכתב'
שמונה ויחלקום בגורל אלה עם אלה ויכתב'

שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלו' לפני 
המזבח והשרים וצדוק הכהן ואחימעץ



בן אביתר ולבני קהת לא נתן וגו ר' נתן אומ' 
מיכן ניעלם מעיני דוד שלא נשאו הלוי'

אלא בעגלה חדשה שנ' וירכיבו את 
ארון האלהים אל העגלה חדשה וגו' 

ויחר אף יי' בעוזא ויכהו שם האלהים
וגו' ויחר לדוד על אשר פרץ יי' פרץ בעוז'
וגו' אמ' אחיתופל לדוד לא היה לך ללמד 

משה רבך שלא נשאו הלוים את הארון 
אלא בכתף שנ' ולבני קהת לא נתן וגומ'
הרי דוד משלח ומעלו בכתף שנ' ויקרא 

דוד לצדוק ולאביתר הכהן (אברכם כאשר
ציוהו) וללוים לאוריה ולשעשהא' ויואל 

שמ' ואליא' ואבינדב ויאמ' וגו' עד
כמשפטם ביד אהרן הכהן אברכם כאשר

ציוהו ייי' אלהי ישר' והיכן ציוהו ולבני קהת 
לא נתן הא חידשו הלוים כלים אלא הכל 

מפי משה ומשה מפי הקדוש 
סליק' פסוק'   ויקריבו 

הנשיאים את חנוכת המזבח מגיד הכת' 
שכשם שנתנדבו הנשיאים למלאכת 

המשכן כך נתנדבו לחנוכת המזבח ויקרי'
הנשיאים באו ועמדו לפני המזבח ולא קיבל 

משה עד שנאמ' לו מפי קדוש יקריבו את 
קרבנם לחנוכת המזבח ועד[י]ין לא היה 

משה יודע כיצד יקריבו אם למסעות 
אם לתולדות עד שנאמ' לו מפי קדוש 

יקריבו למסעות שנ' ויהי אין ויהי אלא 
שנ' לו מפי הקדוש יקריבו למסעות ועדיין 

היה משה יודע כיצד יקריבו אם כולם כאחד 
אם כל אחד ואחד יומו עד שנ' לא מפי 

הקדוש יקריבו כל אחד ואחד יומו שנ' נשיא 
אחד ליום נשיא אחד ליום נשיאים 

מתנדבים ואין הדיוטות מתנדבין מה ת"ל 
נשיא אחד ליום לפי שהיה נחשון מלך 

והוא הקריב תחילה לא יאמר הואיל 
והקרבתי תחילה אקריב עם כל אחד ואח' 

יומו לכך נאמ' נשיא אחד ליום   ויהי 
המקריב ביום הראשון את קרבנו אין 
ת"ל ראשון מה ת"ל ראשון אלא ראש

לכל ימות השנה נחשון בן עמינדב 
למטה יהודה ייחסו הכת' על שם שבטו 
או שגבה משבטו והביא ת"ל זה קרבן 

נחשון בן עמינדב משלו הוא הביא 
ולא שגבה משבטו והביא מה ת"ל 

נחשון בן עמינדב למטה יהוד' ייחסו 
הכת' על שם שבטו 

סליק' פסוק' וקרבנו קערת 
כסף אח' מגיד שלא נעשו מתחילה 



אלא על שם קרבנו מזרק אחד כסף 
שבעים שקל בשקל הקוד' אין לי אלא 

מזרק שנתפרש בו בשקל הקודש 
קערות מניין ת"ל שניהם מלאים סולת

מה זה בשקל הקודש אף זה בשקל הקוד'
ר' חנינא בן אחי ר' יהושע אינו צריך 

שכבר נאמ' כל כסף הכלים אלפי' וארבע 
מאות בשקל הקודש מה ת"ל שניהם 

מלאים סולת לפי שהוא אומ' שלשים 
ומאה משקלה שומע אני הואיל ולא 
שוה לו במשקל תשוה לו במדה ומה 

הפרש בין קערה למזרק קערה גידלה 
עבה מזרק גידלו רך שניהם מלאים 

(ס) זו מן הנדבה   סליק' פסוק'   
כן אחת שעושה מה שבתוכה אחת 

עשרה זהב היא של זהב ומשקלה של 
כסף אתה אומ' היא של זהב ומשקלה 

של כסף או הוא של כסף ומשקלה של 
זהב ת"ל כל זהב הכפות עשרים ומאה 
הא אין עליך לומר כלשון אחרון אלא

ראשון היא של זהב ומשקלה של כסף 
מליאה קטורת זו קטורת נדבה 

  סליק' פסוק'  פר אחד בן בקר 
שלא היה בעדרו כמותו איל אחד שלא 
היה בעדרו כמותו כבש אחד בן שנתו 
לעולה מגיד שכולם כשרו לעולה או 
כבש שנתפרש בו כשר לעולה ושאר 
כולן לא הוכשרו לעולה ת"ל פר אחד 
ואיל אחד מגיד שכולן כשרין לעולה 

מגיד שכולם כשירין לעולה שעיר 
עזים אחד לחטאת לכפר על טומאת 

התהום  ולזבח השלמים קר שנים אילו
חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה 

חמשה מגיד שכולם כשרו לזבח השלמים 
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או (פרש) בקר שנתפרש בו כשר לזבח 

השלמים מגיד שכולם כשרו לשלמי'
זה קרבן נחשון בן עמינדב משלו הבי'
ולא שגבה משבטו זה קרבן זה מביא 

קטורת נדבה ואין היחיד מביא קטורת 
נדבה זה קרבן נחשון זה מביא חטאת 

של חטא ואין היחיד מביא חטאת 
של חטא זה קרבן נחשון זה דוחה את 
השבת ואת הטומאה ואין קרבן יחיד 
דוחה את השבת ואת הטומאה   ביום 

השיני הקריב נתנאל בן צוער נש' הקרי' 
את קרבנו מה ת"ל לפי שבא ראובן



ועירער ואמ' דיי שקדמני יהודה 
למסעות אקריב אני לתולדות נזף בו 

משה ואמ' מפי הקדוש נאמ' לי הקריב
למסעות  שנ' (הקדוש) הקרוב אין 

[ל]הקריב שנ' מפי הקודש להקריב למס'
נשיא יששכר לפי שזכה נתנא' בעצת 

(רש) נסכים העלה עליו הכת' כאילו הוא 
הקריב תחילה אבא חנן משום ר' אליע' 

לפי שזכה נתנא' בבינה העלה עליו כאיל'
הקריב תחילה זכה שניתן בינה בשבטו 

שנ' ומבני יששכר יודעי בינה לעתים
ואומ' ושרי ביש[ש]כר עם דבורה וכן 
הכת' משבחו בתי דינין  במצרים שנ'

לישוב משפחת הישובו ואין ישוב 
אלא בתי דינין שנ' ויבואו אליך 

כמביא עם וישבו לפניך וגו' ואומ' 
ויעקב איש תם יושב אהלים ואומ'
ולזבולן אמר שמח זבולון בצאתך 

ויששכר באהליך 
סליק' פסוק'   זאת חנוכת 

המזבח ביום ה[מ]שח אותו ביום שנמשח
אותו בו ביום הקריב אתה אומ' ביום

שנמשח בו ביום הקריב או אינו אלא
אחרי המשח אותו לאחר זמן (הקריב)

היה הציוי כשהוא אומ' כאש' צוה יי' לתת
להם ביום משחו אותם הא למדנו 
שביום שנמשח היה הציוי הא מה 

ת"ל ביום שנמשח אותו בו ביום הקריב 
או לא בא ללמד שביום שנמשח
כשהוא אומ' כאש' צוה יי' לתת

להם ביום משחו אותם הא למדנו 
שביום שנמשח מה ת"ל ביום המשח 

אותו בו ביום הקריב מאת נשיאי ישר'
מגיד הכתו' שכשם ששוו כולם בעיצה 
אחת כך שוו כולן בברכות קערות כסף 
שתים עשרה הם הם שנתנדבו ולא איר'

בהם פסול  סליק' פסוק'    
שלשים ומאה הקערה האחת כסף

למה נאמ לפי שהוא אומ' קרבנו קערת
כסף אין לי אלא מזרק שנתפרש בו 
בשקל הקודש קערות מניין ת"ל כל 

כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשקל 
הקודש ללמדך שלא כלי הדיוט ככלי 
בית עולמים שקלן אחד וחזר ושקלן 
אחד או ריבה או מיעט אבל אילו לא

ריבה ולא מיעט  סליק פסוק'
  כפות זהב שתים עשרה למה 

נאמ' לפי שהוא אומ' כף אחת עשרה 



זהב מלאה קטורת היא של זהב ומשקל' 
של כסף אתה אומ' היא של זהב ומשקל' 

של כסף או היא של כסף ומשקלה של 
זהב ת"ל כל זהב הכפות עשרים ומאה 
הא אין עליך לומ' כלשון אחרון אלא 
כלשון ראשון היא של זהב ומשקלה 

של כסף מעלין עם כל אחד ואחד שהקרי'
כפות זהב הן הן שנת[נ]דבו ולא אירע בהן 

פסול סליק' פסוק'    כל הבקר 
(ש) לעולה שנים עשר פרים למה נאמ' 
לפי שהוא אומ' פר אחד בן בקר מלמד 
שכולן כשירין לעולם או כשב בן שנתו

שנתפרש בו כשר לעולה וכולן לא הוכש'
לעולה ת"ל פר אחד בן בקר (איל אחד) מגיד

שכולן כשירין לעולה מעלין עם כל 
אחד ואחד שהקריב שנים עשר פרים 

שנים עשר כבשים כבשי בן שנה שנים
עשר הן הן שנתנדבו ולא אירע בהם

  וכל הבק' פסול     סליק' פסוק'  
לעולה שנים עשר פרים (אילים) למה נאמ' 

לפי שהוא אומ' פר אחד בן בקר מלמד
שכולם כשרו (לעולה) לשלמים או בקר 

שנתפרש בו כשר לשלמים ושאר כולן 
לא הוכשרו לזבח וכל בקר זבח השלמים 
למה נאמ' לפי שהוא אומ' ולזבח השלמים

בקר שנים מלמד שכולן כשרו לזבח השלמ'
או בקר שנתפרש בו כשר לזבח שלמים

ושאר כולן לא הוכשרו לזבח שלמים ת"ל
ולזבח השלמים מגיד שכולן כשרו לזבח 

שלמים מעלין עם כל אחד ואחד שהקריב 
עשרים וארבעה פרים אילים ששים 

עתודים  ששים הן שנת[נ]דבו ולא אירע 
בהם פסול  זאת חנוכת המזבח אחרי 

המשח אותו לעיניין שאמרנו
סליק' פסוק'  ובבא משה אל 

אהל מועד לדבר אתו למה נאמ' לפי 
שהוא אומ' וידבר יי' אליו מאהל מועד 

לאמר שומע אני מאהל מועד ממש 
ת"ל ונועדתי לך שם ודברתי אתך וגו' 
אי איפשר לומ' מאהל מועד שכבר בא

מעל הכפורת ואי איפשר לומ' מעל 
הכפורת שכבר נאמ' מאהל מועד כיצד 

נתקיימו שני כתובים הללו זו מידה בתור'
שני כתובים זה כנגד זה והרי הן סותרין 
זה על ידי זה יתקיימו במקומן עד שיבא 

הכתו' אחר ויכריע ביניהם מה ת"ל ובבא 
משה אל אהל מועד לדבר אתו מגיד 



הכת' שהיה מבפנים ר' יהודה בן בתירא אומ' 
הרי שלשה עשר מיעוטין מיעט את אהרן 

מכל דיברות שבתורה ואילו הן ובבא משה 
אל אהל מ[ו]עד לדבר אתו וישמע את הקול 

מדבר אליו וידבר אליו ונועדתי לך שם 
ודברתי אתך אשר איועד לך שמה לדבר 
אתך שם ביום צוותי את אשר יצוה את 

כל אשר אצוה ואחת במצרים ואחת בסיני
ואחת באהל מועד הרי שלשה עשר 
מיעוטין שמיעט אהרן מכולן וישמע 
את הקול מדבר אליו שומע אני קול 

נמוך ת"ל את הדברים האלה דבר יי' אל 
כל קהלכם כת' אחד אומ' ויהי ביום השלשי 

בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן 
כת' אחד אומ' קול דממה דקה כיצד יתקיימ'

שני כתובים הללו כשהקב"ה מדבר הכל 
שותקין דומו (ידו) יושבי או<..> ואו' וידום 
אהרן דברי ר' יאשיה ר' יונתן כת' קול גדול 

ולא יסף וכת' אחד אומ' קול דממה דקה 
כיצד יתקיימו שני כתובים הללו כשהקב"ה
מדבר [ב]קול גדול ומלאכי השרת מדברים

בקול נמוך שנ' המזכירים את יי' אל דמי 
לכם ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים

את ירושלים תהילה בארץ
   סליק' פסוק'      וידבר 

יי' אל משה דבר אל אהרן ואמרת אליו 
בהעלותך את הנרות למה נאמרה פרשה

זו לפי שהוא אומ' והעלה את נרותיה 
והאיר אל עבר פניה שומע אני יהו כל
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הנירות דולקין על פני כל המנורה ת"ל אל 

מול פני המנורה שיהו נירות מקבילין 
פני המנורה ומנורה את הנירות הא כיצד 

שלשה כלפי מזרח ושלשה כלפי מער'
ואחת באמצע נמצאו כולן מקבילין את 
האמצעי מיכן היה ר' נתן אומ' האמצעי 
מכובד דבר אל אהרן לפי שכל מעשה 
הפרשה באהרן הביא את אהרן לכלל 

דיבור ואמרת אליו הרי זו אזהרה לאהרן 
בהעלותך את הנירות עשה לך מעלות 

אל מול פני המנורה עשה לך מול פנים 
יאירו שבעת הנרות שומע אני שיהו 

דולקין לעולם ת"ל מערב עד בקר או מע'
עד בקר יכול יכול יכבה ת"ל יאירו שבעת

הנרות כיצד יאירו שבעת הנרות מערב
עד בקר לפני יי' תמיד שיהא נר מערבי 

לפני יי' תמיד שיהא נר מערבי תדיר 
שממנו מדליק את המנורה בן הערבים  



ויעש כן        סליק' פסוק'  
אהרן להודיע שבחו של אהרן שכשם 

שאמ' לו משה עשה אל מול [פני] המנורה 
עשה לה מול ופנים העלה נרותיה עשה 

לה מעלה מיכן אמרו אבן הייתה לפני 
המנורה ובה שלש מעלות שעליה הכהן  

מטיב את הנרות הניח את הכוז 
של מעלה שנייה יצא כאשר צוה אל

משה חצי לוג לכל נר ונר אין לי אלא 
מנורה שעשה בה את הבנים כאב הקטור'

מניין הרי אתה דן נאמ' עבודה באהל
מועד ובמנורה ונאמ' עבודה באהל מוע'

ובקטורת אם למדתי שעשה בה את הבנים 
כאב אף קטורת שעשה [בה] את הבנים כאב

הרי עבודת יום הכיפורים תוכיח שא'ע'פ'
שנ' בה עבודה באהל מועד לא נעשה 

הבנים כאב והיא תוכיח לקטורת שא'ע'פ'
שנ' בה עבודה באה למועד לא נעשה 

הבנים כאב מה לעבודת יום הכפורים שלא
נאמר בה עבודה בבגדי זהב אדון דבר
שנ' בו עבודה באהרן ובגדי זהב מדבר

שנ' בו עבודה באהרן ובגדי זהב (נעשה)
אלא אם למדתי למנורה שנ' בה שעש'
בה את הבנים כאב אף קטורת שנ' בה 

עבודה באהרן ובגדי (בניו) זהב נעשה בה
את הבנים כאב הרי פר עבודת העלם 

דבר של משיח יוכיח שנ' בו עבודה 
באהרן ובגדי זהב לא עשה בה את הבנים 
כאב והוא יוכיח לקטורת שא'ע'פ שנ' בה 

עבודה באהרן ובגדי זהב לא עשה בה 
את הבנים כאב אמרת הפרש אדון 

שלשה לשונות כאחד נאמרה עבודה 
באהל ובמנורה ובגדי זהב ונאמ' בה תמיד
ונאמ' עבודה באהרן ובקטורת ובגדי זהב

ונאמ' בה תמיד ולא תבא עבודת יום 
ותוכיח שנ' בה עבודה באהל מועד אבל 
אינה בבגדי זהב ולא עבודת פר העלם 

דבר של משיח שא'ע'פ' שנאמר בו עבוד'
באהל מועד ובגדי זהב אבל לא נאמ' בו 

תמיד אלמוד דבר ששוה בשלשה 
דרכים מדבר ששוה בשלשה דרכים 

ולא אלמוד דבר ששוה בשלשה דרכים
מדבר שאינו שוה בשלשה דרכים

אלא בדר' אחד או בשנים אם למדתי 
מנורה שעשה [בה] בנים כאב אף הקטורת 

נעשה את הבנים כאב 
   סליק' פסוק'     וזה מעשה 

המנורה ר' עקי' אמ' זה אחד משלשה 



דברים שקישה בהן משה והראה לו 
הקב"ה כאילו אצבע כיוצא בו אתה

אומ' וזה לכם הטמא מקשה אין מקש' 
אלא מן קשה מעשה אומן מעשה 

קורנס על יריכה על פרחה אין לי אלא 
יריכה ופרחה גביעיה כפתורים ופרחיה 

מניין ת"ל ועשית מנורת או יעשה איברים 
איברים ת"ל ממנה יהיו היא עוד למה נאמ' 

והלא כבר נאמ' מקשה זהב ומה ת"ל 
מקשה היא לפי שמצינו בכלי בית עולמי'

שאין להם מין קשה עושין מן גרוטי 
שומע אני אף במנורה כן ת"ל מקשה 

היא שנה עליו הכת' לפוסלו מיכאן אמרו 
אין של זהב עושין של כסף ושל ברזל 

ושל נחשת ושל ברזל ושל עופרת דברי 
ר' יוסי בר' יהודה אומ' אף של עץ ושל 
חרס אבל אין להם מין קשה אין עושין 

מין גרוטי מה שאין כן בחצוצרות 
שבחצוצרות אין של כסף לא יעשו

של זהב אבל אין להם מין קשה יעשו
מין גרוטי נמצא כשר במנורה ופסול 
בחצוצרות פסול במנורה אין במנורה 
נירות גביעים כפתורים ופרחים אלא 

בזמן שהוא מן הככר מין של זהב 
ומין קשה כמראה אשר הראה יי' את 
משה להדיע של משה שכשם שאמ' 

לו המקום כן עשה ר' נתן אומ' אינו צריך 
שהרי כבר נאמ' וראה ועשה מגיד 

הכת' שהראהו הקב"ה למשה כלים עשויי'
ומנורה עשויה ועשית כמה שנ' כמראה 

אשר הראה יי' את משה כן עשה את
המנורה    סליק' פסוק'

זאת אשר ללוים מבן עשרים שנה ומע'
שנים פוסלין בלויים ואין המום פוסל 
בלויים שהיה בדין ומה במקום שלא 

פסלו ומה אם במקום שלא פסלו שנים 

פסלו מומין כאן שפוסל שנים אינו דין 
שיפסלו מומין ת"ל זאת אשר ללוים 

שנים פסלו בלוים ואין המומין פוסלין
בהן סליק' פסוק'  ומבן חמשים 

שנה כת' אחד אומ' מבן חמש ועשרים
שנה ומעלה וכת' אחד אומ' מבן שלשי'
שנה כיצד יתקיימו שני כתובים הללו 
מבן עשרים וחמש שנה לתלמוד ומבן 

שלשים לעבודה ומבן חמשים שנה
ישוב מצבא העבודה שומע אני כל עבוד'

במשמע ת"ל לא יעבוד עוד ושרת את 



אחיו באהל מועד מגיד שחוזר (ב)[ל]נעילת 
שערים ולעבודת בני גרשון ר' אומ' 

הואיל ואמרה תורה יעבוד ואמרה
תורה לא יעבוד אם למדתי שהעובד 

בשלמ' אינו עובד בעשרים וחמשה כך 
הכהן לא יעבוד בעשרים וחמשה ת"ל 

לא יעבוד עוד ושרת את אחיו באהל
מועד ועבודה לא יעבוד שנים פוסלין 
בלוים ואין פוסלין (בלוים) בכהנים 

שהיה בדין ומה אם במקום שלא פסלו 
מומין פסלו שנים כאן שנפסלו מומין 
אינו דין שנפסלו שנים ת"ל ושרת את
אחיו שנים שפסלו בלוים ואין פוסלין 

בכהנים שעד שלא נכנסו הלוים 
לארץ היו הלוים כשירים מבן שלשי'
שנה שנ' מבן שלשים ועד בן חמשים 
שנה והכהנים משיביאו שתי שערות 
ועד עולם אבל משנכנסו לארץ אין 

הלוים נפסלין אלא בקול
  סליק' פסוק'    וידבר יי' אל משה 

במדבר סיני בזכות ישר' הכת' מדבר 
שהרי להם אחד עשר חודש שהיו 
חונין לפני הר סיני ללמדך שאין 
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מוקדם ומאוחר בתורה שבתחילת 

הספר הוא אומ' וידבר יי' אל משה 
במדבר סיני באהל מועד וכאן הוא 
אומ' בחדש הראשון ללמדך שאין 

מוקדם ומאוחר בתורה ר' אומ' אינו צריך 
שהרי כבר נאמ' ובני ישר' אכלו את 

המן ארבעים ועדיין לא אכלו אלא 
ללמדך שאין מוקדם ומאוחר בתורה 
ללמדך שאין מונין זמן בתורה ללמד'
שהיו מונין עם יציאתם ממצרים שנ' 

בשנה השונית לצאתם מארץ מצר' 
באו לארץ התחילו למנות לביאתן כי 
תבואו אל הארץ נבנה הבית התחילו 

מונין לבניינו שנ' ויהי מקץ עשרים [שנה] אשר 
בנה שלמה את הבית וגו' חרב הבית 

התחילו למנות בחורבנו שנ' אחרי הכות'
העיר תקף עליהון של השיעבוד 

התחילו למנות לשעבודן שנ' בשנת 
שתים לנבוכד נצר וגו' וכשם שהיו מונין 
לשנים כך היו מונין לחדשים שנ' בחדש 

השלשי לצאת וגו'
סליק' פסוק'    ויעשו בני ישר' את 

הפסח למה נאמ' לפי שהוא אומ' ושחטו 
אותו כל קהל עדת ישר' שומע אני בין 



בחול בין בשבת ומה אני מקיים מחללי'
מות יומת בשאר כל המלאכות חוץ 
משחיטת פסח או אף בשחיטת פסח 

ומה אני מקיים מחלליה מות יומת כשא'
כל המלאכות או אף בשבת ת"ל ויעשו  
דברי ר' יאשיה נס לו ר' יונתן עדיין לא 

שמענו ממשמע הזה נס לו ר' יאשיה 
מפני שהוא אומ' צו את בני ישר' ואמר'
אליהם את קרבני לחמי לאשי אם ללמ'

על התמיד שדוחה את השבת אינו צריך 

שכבר נאמ' וביום השבת שני כבשים 
ומה ת"ל במועדו אלא מופנה להקיש 

ולדון הימנו גזירה שוה נאמ' כאן 
במועדו ונאמ' להלן במועדו מה מועדו 
האמור כאן דוחה את השבת אף מועד

האמור להלן דוחה את השבת  בארבע'
עשר יום לחודש הזה למה נאמ' והלא 

כבר נאמ' ויעשו ומה ת"ל במועדו אלא 
בא הכת' ולימד על פסח ראשון שכשם 

את השבת כך דוחה את הטומאה עד 
שלא יאמר יש לי בדין ומה פרה 
שאין דוחה את השבת דוחה את 

הטומאה הא עד שלא יאמר יש לי
בדין ומה פרה שאין פסח ראשון

שדוחה את השבת אינו דין שדוחה
את הטומאה פסח שיני יוכיח 

שדוחה את השבת ואינו דוחה את
הטומאה והוא יוכיח לפסח ראשון 

שא'ע'פי שדוחה את השבת לא 
ידחה את הטומאה ת"ל במועדו בא הכת' 

ולימד על פסח ראשון שכשם שדוחה 
את השבת כך דוחה את הטומאה ככל 
חוקותיו אילו מצות שבגופו שה תמים 
זכר בן שנה וכל משפטיו אילו מצוות 

שעל גופו לשבעה ולמצה ולביעור חמץ 
סלי'   וידבר משה אל בני ישר' 

לעשות הפסח למה נאמ' לפי שהוא 
אומ' וידבר משה את מועדי יי' ומה ת"ל 
וידבר משה את בני ישר' לעשות הפסח 
אמ' להם שמרו את הפסח בזמנו נמצאו 
מועדות בזמנן דבר אחר מלמד ששמע 

משה פרשת מועדות מסיני וחזר ואמרה 
לישר' וחזר ושנאה להם בשעת מעשה  

דב' אח' אמ' להם הילכות פסח בפסח 

הילכות עצרת בעצרת הילכות חג בחג 
מיכן אמרו משה תיקן להם לישר' 

להיות שואלים כעניין ודורשין כעניין   



  סליק' פסוק'   ויעשו 
את הפסח בראשון בארבעה עשר

יום לחודש בגנות ישר' הכת' מדבר
שלא עשו אלא פסח זה בלבד וכן 

הוא אומ' הזבחים ומנחה הגשתם לי 
במדבר וגו' ר' שמעון בן יוחי אומ'

ישר' לא היו מקריבין ומי היה מקריב 
שבטו של לוי שנ' ישימו קטורה באפך 

ואומ' ויעמד משה בשער המחנה ויאמר 
מי ליי' וגו' ישר' עבדו ע"ז ולוים לא עבדו
שנ' כי שמרו אמרתך ואומ' כי מולים היו 

כל העם ישר' לא היו מולים ומי היה 
מל שבטו של לוי שנ' ובריתך ינצורו 

ככל אשר צוה יי' את משה להודיע 
שבחם של ישר' שכשם שאמ' להם 

משה כן עשו     סליק' פסוק'    
ויהי אנשים אשר היו טמאי'

לנפש אדם מי היו נישאי ארונו של 
יוסף היו דברי ר' ישמעא' ר' עקיבא אומ' 

מישאל (ועזריה) ואלצפן בני עוזיאל 
שנטמאו לנדב ואביהוא ר' יצחק אומ' (אומ')

אומ' אינו צריך אם נושאי ארונו של 
יוסף היו יכולין לטהר ומי היו למת מצוה 

נטמאו שנ' ולא יכלו לעשות הפסח
ביום ההוא לא היו יכולין לעשות בו ביום

אבל היו יכולין ביום של אחריו נמצינו 
למידין שחל שביעי שלהם להיות בערב 
פסח ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום

ההוא אם משה לא היה יודע אהרן 
היה יודע אלא סרס את המקרא ודרשהו 

דברי ר' יאשיה אבא חנן משום ר' 

אליעז' אומ' בבית המדרש באו ועמדו 
לפניהם ויאמרו האנשים ההמה אליו 

מגיד שבני אדם צדיקים וכשירים
יחרידון בכל המצות היו ר' אומ' אינו 
צריך הרי הוא אומ' ויאמרו האנשים 

ההמה אליו שאין ת"ל ההמה ומה ת"ל
ההמה אלא מגיד שאין נשאלים אלא

לבעל מעשה למה נגרע אמ' להם אין 
קדשים קריבין בטומאה אמרו לו אם

כן יזרק הדם על הטומאה והבשר נאכל 
לטהורים והדין נותן ומה חטאת שהיא 

קודש קדשים דמה נזרק על הטומאה
ובשרה נאכל לטהורים פסח שהיא

קדשים קלים דין הוא שיזרק הדם על 
הטומאה נאכל לטהורים אמ' אין קדשי'

קריבין בטומאה אמרו לו אם קדשים 
שיש להם אחריות יהו קריבין קדשים 



שאין להם אחריות לא יהו קריבין אמ' 
להם לא שמעתי (כלומ') עמדו ואשמע' 

כאדם שאומ' אשמע דבר רבי אשרי 
ילוד אשה שכך היה מובטח שכל זמן 

שהיה רוצה היה מדבר עמו אמ' ר' 
חידקא שמעון השקמוני (היה לי חבר) 

היה לי חבר מתלמידי ר' עקיבא [ו]אומ' 
יודע אני היה משה שאין טמאין 

אוכלים את הפסח על מה נחלקו אם 
יזרק הדם עליהם אם לאו ראויה היתה 

פרשת טמאים שנ' על ידם לכך 
שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה 

על ידי חייב    סליק' פסוק'  
וידבר יי' דבר אל בני ישר' לאמר איש 

איש כי יהיה טמא לנפש כי יהיה טמ'
אין לי אלא טמא מת שאר טמא מניין

ת"ל או בדרך רחוקה הרי אתה דן ביניין 
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אב מבין שניהם לא ראי טמא כראי 
דרך רחוקה ולא ראי דרך רחוקה כראי 
טמא מת הצד השוה שבהם שלא עשה 

את הראשון יעשה את השיני בדרך 
רחוקה איני יודע איזו דרך רחוקה שיערו 

חכמים כל שהיא [בשעת] שחיטת הפסח מן 
המודיעים ולחוץ וכן לכל מידתה ר' 

עקיבא אומ' נאמ' טמא מת ונאמ' דרך 
רחוקה מה טמא מת רצה לעשות אינו

יכול אף דרך רחוקה רצה לעשות אינו יכול 
ר' אליעז' אומ' נאמ' ריחוק מקום במעשר 
ונאמ' ריחוק מקום בפסח מה ריחוק מקום 

האמור במעשר חוץ למקום אכילתו אף 
ריחוק מקום האמור (האמ') בפסח חוץ 

למקום אכילתו איזה מקום אכילתו מפתח 
ירושלים ולפנים ר' יהודה אומ' משמו נאמ' 

ריחוק מקום בפסח ונאמ' ריחוק במעשר
חוץ למקום הכשירו אף ריחוק מקום 

האמור בפסח חוץ למקום הכשירו
וא[י]ז(ז)הו מקום הכשירו מפתח עזרה ולחוץ

או בדרך רחוקה נקוד עליו שאפילו 
בדרך (רחוקה) קרובה והוא טמא לא היה 

עושה (הכשירו) עמהן את הפסח כיוצא 
בו ישפוט יי' ביני וביניך נקוד עליו שלא 

אמרה אמרה לו אלא על הגר בלבד 
ויש אומרין על המטילין מריבה בינו לבינה

כיוצא בו ויאמרו אליו איה שרה אשתך 
שהיו יודעין אי(ז)ה היא כיוצא בו ולא 

ידע בשכבה ובקומה לומר בשכבה
]  כיוצא בו 1] ובקומה לא ידע[2ידע[

וישקהו נקוד עליו שלא נשקו בכל 



לבו כיוצא בו כל פקודי הלוים אשר 
פקד משה ואהרן נקוד עליו שלא 

היה אהרן מן המיניין כיוצא בו ונשים 

עד נפח אשר (עד) מרבא נקוד עליו שאף 
מהלן היה כן כיוצא בו עשרן עשרון

שלא היה אלא עשרון אחד בלבד 
כיוצא בו אתה אומ' הנסתרות ליי' אלהינו 

והנגלות לנו ולבנינו עד למה נקוד אמ' 
להם עשיתם גלויים אף אני אודיע לכם 

את הנסתרותים אף כאן אתה אומ' בדרך 
רחוקה נקוד עליו שאפילו היה בדרך 

קרובה והיה טמא לא היה עושה עמהן 
את הפסח דבר אחר או בדרך רחוקה

שינהג את הדבר לדורות בחדש השיני 
בארבעה עשר יום הוסיף בו הכת' שתי 

מצות חוץ מצוה האמורה בגופו ואיזה
עצם לא תשברו בו במצות שבגופו או

אינו אלא במצות שעל גופו אמורות
הא מה ת"ל ככל חוקותיו במצוות שבגופו 

הכת' מדבר או אף לשבעה ולמצה 
ולביעור חמץ ת"ל ועצם לא תשברו בו 

עצם היה בכל ויצא מוצא מן הכלל 
ללמד על הכלל מה עצם מצוה שבגופו 

הכת' מדבר אף כשהוא אומ' ככל חוקותיו
במצות שבגופו הכת' מדבר איסי בן עקיבא

אומ' חוקה האמורה בפסח אינה אלא 
בגופו    סליק' פסוק'  והאיש 

אשר הוא טהור שומע אני אחד יחיד 
ואחד ציבור עושה פסח שיני ת"ל ויהי 

אנשים יחיד עושה פסח שיני ואין הציבו'
עושה פסח שיני וחדל מעשות אין וחדל

אלא שיכול לעשות ולא עשה 
שיערו חכמים כל שהיה בשעת שחיט'
הפסח מן המודיעים ולפנים וכך לכל 

מידתה ונכרתה אין ונכרתה אלא הפסקה 
הנפש מזידה דברי ר' עקיבא מעמיה 

ועמה שלום כי קרבן יי' לא הקריב

במועדו על פסח ראשון הכת' ענש כרת 
אתה אומ' על פסח ראשון או לא ענש 

אלא על פסח שיני אמרת איזה יום
מועדו זה יום ראשון דבר אחר כי קרבן 

יי' לא הקריב במועדו בא הכת' ולימד על 
פסח שיני שדוחה את השבת או דוחה את 
הטומאה אמרת על עצמו אינו אלא מפני 
הטומאה חטאו ישא האיש ההוא אין לי 

אלא איש אשה מניין ת"ל ונכרתה הנפש 
ההוא להביא את האשה ר' שמעון בן 



יוחי אומ' חטאו ישא האיש (האיש) ההוא 
להוציא את האשה   סליק' פסוק'  

וכי יגור אתך גר שומע אני כיון 
שנתגייר ועשה פסח מיד ת"ל כאזרח מה 

אזרח בארבעה עשר אף גר בארבעה 
עשר ר' שמעון בן אלעזר אומ' הרי 

שנתגייר בן שני פסחים שומע אני יעשה 
בין שני פסחים שומע אני אני יעשה פסח
ש[י]ני ת"ל כאזרח מה אזרח שלא עשה 
את הראשון יעשה את השיני (בחוקות)

כך כל שלא עשה את הראשון יעשה את
השיני בחוקות הפסח אין לי אלא שהשוה 
את הגר לאזרח בכל מצות שבתורה מניין 

ת"ל חוקה אחת יהיה לכם בא הכתו' והשווה 
(אשה לאיש) את הגר לאזרח בכל מצות 

שבתורה  "סליק פסוק"  
וידבר יי' אל משה עשה לך שתי חצוצרו' 

כסף למה נאמרה פרשה זו לפי שהוא אומ' 
על פי יי' יחנו ועל פי יי' יסעו שומעין 

אנו הואיל ונסעים על פי הדיבר לא יהו 
צריכין חצו(ו)צרות ת"ל עשה לך שתי 

חצוצרות כסף מגיד הכת' שא'ע'פ' שנוסעין 
על פי יי' צריכין היו חצוצרות עשה לו

משל עצמך ויקחו אליך משל ציבור 

דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומ' אחד זה ואח'
זה ואחד זה משל ציבור הכת' מדבר 

ומה ת"ל עשה לך קח לך ויקחו אליך 
בזמן שישר' עושין רצונו של מקום
ויקחו אליך וכשאינן עושין רצונו 

של מקום קח לך עשה לך כביכול בשל'
אם רוצה משל מקום אבא חנן אומ' 
משום ר' אליעז' למה נאמרה פרשה 

זו לפי שהוא אומ' בעת ההיא אמר יי' א'
פסל לך לא היו אלא משל ציבור הא 

] מדבר2מה ת"ל קח לך ועשה לך הכתו'[
]  חצוצרות מיעוט חצוצרו'1בשל ציבור[

שתים או אם רצה להוסיף מוסיף ת"ל 
שתי חצוצרות כסף שלא להוסיף (ושלא)

עליו ושלא לגרוע חצוצרות שהיו 
שוות במראה בקומה ובנוי מקשה אין 

מקשה אלא מעשה אומן ומין קשה
ומעשה קורנס והיו לקרא העדה

שתהא מזמן בהם את העדה ומסיע את 
המחנות   סליק  פסוק'    

ותקעו בהן ונועדו אליך ואם באחת 
יתקעו ונועדו אליך אבל לא שמענו 

להיכן הרי אני דן נאמ' תקיעה ונאמ' 
תקיעה בנשאים מה תקיעה האמורה 



בעדה בפתח אהל מועד אף תקיעה 
האמורה בפתח אהל מועד (א) וכל הקוד'

במקרא קודם מעשה ת"ל וידבר משה 
אל ראשי המטות הואיל ונאמרו 

דברות בתורה ופרט לך הכת'  באחת 
מהן לפי שהנשאים קודמין אף 

פורטני בכל דברות שבתורה שיהו 
נשיאים (פ)קודמין ר' יונתן אומ' אינו צרי'

שהרי כבר (משה) נאמ' ויקרא אליהם
משה וישובו אליו אהרן וכל הנשאים 
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בעדה וידבר משה אליהם ואחרי כן נגשו 
כל בני ישר' הואיל ונאמרו דברות בתור'
סתם ופרט באחת מהם שהנשאים קודמ'
אף פורטני בכל דברות שבתורה שיהו 

נשיאים קודמין ת"ל וידבר משה אל 
ראשי המטות בא הכת' ללמד שאין 

התרת נדרים אלא מפי מומחין ותקעתם 
תרועה תקיעה בפני עצמה ותרועה 

בפני עצמה אתה אומ' תקיעה בפני עצ' 
ותרועה בפני עצמה מה תקיעה

ותרועה כאחת כשהוא אומ' ובהקהיל 
את הקהל תתקעו ולא תריעו הרי 

תקיעה אמורה מה ת"ל ותקעתם תרועה 
תקיעה בפני עצמה ותרועה בפני עצ'
או אין לי תקיעה לפני תרועה מניין

תקיעה לאחר תרועה מניין ת"ל
יתקעו למסעיהם נאמ' כאן תרועה 

ונאמ' להלן תרועה מה תרועה האמ'
להלן תקיעה לאחר (מניין) תרועה אף 
תקיעה האמור כאן תקיעה לאחר תרוע'
ומה כאן תקיעה לפני תרועה אף להלן 
תקיעה לפני תרועה הא למדנו שתוקע 
ומריע ותוקע ר' יוחנן בן ברוקה אומ' 
ותקעתם תרועה אין ת"ל שינית אלא 

זה בנה אב לתקיעה שתהא שנייה 
לתרועה הא למדנו שתוקע ומריע 
ותוקע אין לי אלא במדבר בראש 

השנה מניין נאמ' כאן (תרוקה) תרועה
ונאמ' להלן תרועה מה תרועה האמור

כאן תוקע ומריע ותוקע אף תרועה 
האמור להלן תוקע ומריע ותוקע 

שלש תקיעות נאמרו בראש השנה 
שבתון זכרון תרועה והעברת שופר 

תרועה יום תרועה יהיה לכם שני 

תקיעות לכל אחד ואחד <...> למידין 
לראש השנה שלש תרועות ושש 



תקיעות שתים מדברי תורה ואחת מדברי 
סופרים שבתון זכרון תרועה והעברת 

שופר תרועה יום תרועה יהיה מדברי תורה
יום תרועה יהיה לכם לתלמודו הוא בא 

ר' שמ(עון)[ואל] בר נחמני אומ' אחת מדברי 
תורה ושתים מדברי סופרים שבתון זכרון 

תרועה מן התורה והעברת שופר תרועה 
ויום תרועה יהיה לכם לתלמודו הוא 

בא ותקעתם תרועה ונסעו המחנות 
החונים קדמה ותקעתם תרועה ונסעו

המחנות החונים תימנה או כשם שתוקע 
למזרח ולדרום כך תוקע לצפון ולמערב 

ת"ל תרועה יתקעו למסעיהם תקיעה אחת 
לשתיהן ויש אומ' שלש לכל רוח ורוח 

  סליק פסקא
ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא למה נאמ' 

לפי שהוא אומ' ותקעו בהן ונועדו מה
ל העדה בשתים אף נסיעת העדה  ה2 ק3 ה4
בשתים או מה נסיעת המחנות תוקע 
ומריע ותוקע אף הקהל הקהל תוקעת

(ת) ומריע ותוקע ת"ל ובהקהיל את הקהל
תתקעו ולא תריעו 

סליק פסקא ובני אהרן הכהנים 
יתקעו בחצוצרות למה נאמ' לפי שהוא 

אומ' אם באחת יתקעו שומע אני אף ישר' 
במשמע ת"ל ובני אהרן הכהנים יתקעו 
בחצוצרות בין תמימין בין בעלי מומין
דברי ר' טרפון ר' עקיבא אומ' תמימין

ולא בעלי מומין נאמ' כאן כהנים ונאמ' 
להלן כהנים מה כאן כהנים אף להלן 
כהנים מה כהנים האמור להלן תמימין

ולא בעלי מומין אף כאן כהנים ולא

בעלי מומין אמ' לו ר' טרפון עד מתי אתה
מגבב ומביאן עלינו עקיבא ?א?ינו יכול 

לסבול אקפח את בני אם לא ראי אתי 
שמע' אחי אימא שהיה חיגר ברגלו 

שהיה עומד ומריע בחצוצרות אמ' לו 
הן רבי שמא בתקיעת ראש השנה

שבעלי מומין כשירין בתקיעת שופר
בראש השנה וביום הכפורים וביובל 
אמ' לו העבודה לא בידיתה אשריך 
אברם אבינו שיצא מחלציך עקיבא 

טרפון ראה ושכח עקיבא דורש 
מעצמו ומסכים להלכה הא כל הפורש 
ממך כפורש מחיים והיו לכם לחוקת 
עולם למה נאמ' לפי שהוא אומ' עשה 

?ל?ך שתי חצוצרות כסף שומע אני הואיל 
ועשה אותם יהו ירושה לבניו ת"ל והיו 



לכם לחוקת לחוקה ניתנו ולא לדורות 
מיכאן אמרו כל הכלים שעשה משה 
במדבר כשירין היו לדורות חוץ מן 

החצוצרות   סל' פס' 
וכי תבאו מלחמה בארצכם במשמע 
בין שאתם יוצאין עליכם במלחמת 
גוג הכתוב מדבר או בכל מלחמות 

שבתורה ת"ל ונושעתם מאויבכם (הכת'
מדבר) אמרת צא וראה איזו היא מלחמ'

שישר' נושעים ואין אחריה שיעבוד 
אין אתה מוצא אלא מלחמת גוג וכן 

הוא אומ' ויצא יי' ונלחם בגוים ההם 
מהו אומ' והיה יי' למלך על כל הארץ ר' 
עקיב' אומ' (שידפ') אין לי אלא שידפון 

וירקון ואשה מקשה לילד וספינה 
המטרפת בים ת"ל על הצר הצורר אתכם 

על כל צרה וצרה שתבא על הציבור 
והרעותם בחצוצרות ר' עקיבא אומ' 

וכי חצוצרות מזכירות והלא חצוצרות
מ[ז]כירות והלא דמים מזכירין אלא שאם 

יכולים להריע לא הריעו מעלה עליהם 
כאילו לא הוזכרו לפני המקום ונזכרתם 

כל זמן שנזכרין ישר' אין נזכרין אלא 
(לפ) לתשעות   סליק פסוק' 

וביום שמחתכם אילו שבתות ר' נתן 
אומ' אילו תמידים ובמועדיכם אילו 

שלש רגלים ובראשי חדשיכם 
כמשמעו ותקעתם בחצוצרות משל 

ציבור הכת' מדבר אתה אומ' בשל ציב'
הכתו' מדבר או אחד לציבור ואחד 

ליחיד אמרת במה עיניין הכתו' מדבר 
בשל ציבור הכתו' מדבר ר' שמעון בן 

עזאי אומ' בשל ציבור הכתו' מדבר
או אחד לציבור ואחד ליחיד ת"ל על 

עולותיכם ועל זבחי שלמיכם מה 
עולות קדשי קדשים אף שלמים 

קדשי קדשים אי מה עולות ( )[א]חד
של ציבור ואחד של יחיד אף שלמים

אחד של ציבור ואחד של יחיד ת"ל על 
עולותיכם ועל זבחי שלמיכם מה עו'
משל ציבור אף שלמים משל ציבור

והיו לכם לזכרון לפני וגו' למה נאמ' 
לפי שהוא אומ' ותקעתם בחצוצרות
שומע אני קרבן שתקעו עליהם יהו 
כשירין ושלא תקעו עליהן לא יהו 

כשירין ת"ל והיו לכם לזכרון לזכרון 
ניתנו ולא נית' להכשר קרבן אני יי' 
אלהיכם למה נאמ' לפי שהוא אומ' 



דבר אל בני ישר' ואמרת אליהם 
בחדש השביעי אבל מלכות לא 

שמענו ת"ל יי' אלהיו עמו ותרועת
מלך בו זה שופר ומלכות ר' נתן 
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אומ' אינו צריך שהרי כבר נאמ' ותקעתם 

בחצוצרות על עולותיכם זה שופר והיו 
לכם לזכרון הרי זכרונות אני יי' אלהיכם 

זה מלכות אם כן (כן) מה ראו חכמים לומר
מלכות תחילה ואחר כך זכרונות ושופר'

אלא המליכהו תחילה ואחר כך ביקש 
מלפניו רחמים כדי ש(ת)יזכר לך ובמה 

בשופר של חירות ואין שופר אלא 
של חירות שנ' והיה ביום ההוא יתקע 
בשופר גדול אבל איני יודע מי תוקע 

ת"ל ויי' אלהים בשופר יתקע (וה') יי' צבאות 
יגן עליכם אבל איני יודע ממין היא 

תקיעה שנ' קול שאון מעיר 
   סלי' פסו'  ויאמר משה 

לחובב חובב היה שמו רעואל היה 
שמו ותבאנה אל רעואל אביהן כשהו

אומ' וחבר הקיני (ד) נפרד מקין מבני חובב 
חתן משה וכי חובב היה שמו והלא 

רעואל היה שמו ומה ת"ל ותבאנה אל 
רעואל אלא מלמד שהתינוקות קורין 
לאבי אביהן אבא ר' שמעון בן מנסיא 

אומ' רעואל היה שמו ריע שלא שנ' 
ויבא אהרן וכל זקני ישר' ר' דוסתאי 
אומ' קיני היה שמו ולמה נקרא שמו 

קיני שפירש ממעשה קניי דבר 
שמקנאין בו שנ' הם קנאני בלא אל 
ואומ' אשר שם מושב סמל הקנאה 
והמקנא ר' יוסי אומ' קיני היה שמו 

ולמה נקרא שמו קיני שקנה את 
(ואת) השמים ואת התורה ר' ישמעא' 
בר' יוסי אומ' רעואל היה שמו ולמה 

ממי שריעאל שנ' ריעך וריע אביך 
אל תעזוב ר' שמעון בן יוחי אומ' שני 

שמות היו לו חובב ויתרו יתרו על 

שם שויתר פרשה בתורה ואתה תחזה
מכל עם והלא אף בידי משה היו 

מסיני שנ' ואם את הדבר הזה וצוך ולמ'
נתעלם מעיני משה אלא לתלות זכות 
בזכאי כדי שיתלה הדבר ביתרו חובב 
שחיבב את התורה שלא מצינו (את) 

בכל הגרים שחיבבו את התורה כיתרו 
וכשם שיתרו חיבב את התורה כך בניו 



חיבבו את התורה שנ' הלוך אל בית 
הרכבים והבאת אותם בית יי' אמרו

הואיל ובית זה עתיד ליחרב רואין אותו 
(עתיד) עכשיו כאילו חרב ובית לא 
תבנו וזרע לא תזרעו ונשמע בקול 

יונדב בן רכב אבינו על ששמע' למצות
יונדב אביהם העמיד להם המקום 

סופרים יושבי יעבץ תרעתים שמעתים 
סוכתים תרעתים על ששמעו תרועה 

מהר סיני תרעתים שהיו מתריעין
ומתענין תרעתים על שם שלא היו

מגלחין תרעתים על שם שהיו יושבי'
בשערי ירושלים שמע[ת]ים על שם 

ששמעו מצות אביהם סוכתים על שם 
שהיו יושבין בסוכות עד שלא סכו 

את השמן יושבי יעבץ על שהניחו את 
יריחו המה הקנים הבאים היו בארץ ישר' 

והלכו להם אצל יעבץ לערוד ללמוד 
תורה המנו שנ' ויקרא יעבץ לאלהי 

ישר' וגו'  ויבא אלהים את אשר וגו' הם 
חסידים ממי ילמדו והוא חסיד ממי 

ילמד באו חסידים (ממי) ללמד ילמדו
אצל חסיד ולמי ילמד שנ' ובני קיני 

חתן משה עלו מעיר התמרים אל בני 
יהודה ומניין שבניו יונדב בן רכב הן 

הן בניו של יתרו [שנ'] המה הקנים הבאים 

מחמת אבי רכב ומה שכר נטלו על כך 
ולבית הרכבים אמר ירמיהו כה אמר 
יי' צבאות יען אשר שמרתם את מצות
אביכם לא יכרת איש ליונדב בן רכב 

עומד לפני כל הימים ר' יהושע' אומ' וכי 
גרים נכנסין להיכל והרי כל ישר' לא 

נכנסנין להיכל אלא שהוא יושבין
בסנהדרין ומורין כדברי תורה ויש אומ'

מבנותיהם לכהנים והיו מבני בניהם 
מקריבין לגבי המזבח והרי דברים קל וחומר

ומה אילו שקרבו את עצמן כך קירבן 
המקום ישר' שעושין את התורה על 

אחת כמה וכמה וכן אתה מוצא ברחב 
הזונה מהו אומ' ומשפחות בית הבוץ 
לבית אשבע עבודת הבוץ שהטמינה 

המרגלים בעבודת הבוץ לבית אשבע 
שנשבעו לה מרגלים ר' אליעז' אומ' זו
רחב הזונה שהיתה עסוקה באכנס אין 

שמונה כהנים ושמונה נביאים עמדו 
מרחב הזונה ואילו הן ירמיהו וחלקיהו 

ושריה ומחסיה ברוך ונרייה חנמיאל 
ושלום ר' יהודה אומ' אף חולדה הייתה 



מבני בניה הכהן ואחיהו ועכבור ושפן 
ועשיה וגו' ואומ' הנה אנחנו באים בארץ 

את תקות חוט השני הזה תקשרי והרי 
דברים קל וחומר ומה שהייתה מעם שנ' 
בו לא תחייה כל נשמה על שקירבה את 
עצמה כך קירבה המקום ישר' שעושין 
את התורה על אחת כמה וכמה וכן את 

מוצא בגבעונים מהו אומ' ויויקים ואנש'
כוזיבא וגו' ויויקים שקיים להם יהושע 
ברית כוזיבא שכ(י)יזבו ליהושע ואמרו 

מארץ רחוקה באנו עבדיך ולא באו 
אלא מארץ ישר' והרי דברים קל וחומר

ומה אילו שהיו מעם שחייב כלייה על 
שקרבו את עצמן קירבן המקום ישר'

שעושין את התורה על אחת כמה וכמה 
וכן אתה מוצא ברות המאוביה! מה אמרה 

לחמותה עמך עמי ואלהיך אלהי באשר 
תמותי אמות וגו' אמ' ל' הקב"ה לא 

הפסדת(א) כלום הרי במל(ו)כות שלך 
בעולם הזה הרי המלכות שלך לעולם
הבא ויואש ושרף זה מחליון וכליון 

יואש שנתייאשו מן התורה שרף 
ששרפו בניהם לע"ז אשר בעלו למואב 
היניחו ארץ ישר' ונהפכו בשדה מואב 

והדברים עתיקין כל אחד ואחד מפורש 
במקומו וישבו נטעים זה שלמה שהיה 

דומה לנטיעה במלכותו וגדרת זו סנהדרי'
שהיא יושבת וגודרת בדברי תורה 
עם המלך במלאכתו ישבו שם מניין
אתה אומ' שלא מתה רות המואביה 

עד שראת שלמה בן בנה שהיה יושב 
ודן דינן של זוגות שנ' עם המלך 

במלאכתו ישבו שם והרי דברים קל 
וחומר ומה אם מי שהייתה מן העם שנ' 
בם לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם 

על שקירבה את עצמה קירבה את
המקום שנ' שעושין את התורה על 
אחת כמה וכמה ואם תאמר לא היה 

כן והרי כבר נאמ' ויאמר מלך מצרים
למילדות העבריות וג' שפרה זו יוכבד 

פועה זו מרים שפרה ורבה שפרה 
שמשפרת את הולד שפרה שפרו ורבו 

ישר' בימיה פועה שהייתה פועה 
ובוכה על אחיה שנ' ותתצב אחתו 

מרחוק ויאמר בילדכן את העבריות
ותראן המילדות וייטב אלהינו למילדות 
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ויהי כי יראו המילדות את <..>ים ויעש 
להם בתים בתים איני יודע מה הן <...>

כשהוא אומ' מקצה עשרים שנה אשר 
בנה המלך שלמה את שני הבתים את 

בית יי' זו בית כהונה ואת בית המלכות 
זכת יוכבד לכהונה ומרים למלכות שנ' 

וקוץ הוליד את ענוב ואת הצבבה 
ומשפחת אל אחריאל בן בן הרום שנ' 
ותצאן כל הנשים אחריה וגו' בן הרום 
זו יוכבד שנ' כל חרם בישר' לך יהיה 

ניסת מרים לכלב שנ' ותמת עזובה ויקח 
לו כלב את אפרת ותלד לו את חור ואלה 

הן בני כלב בן חור ואומ' ודוד בן איש 
אפרתי היה מבית לחם יהודה נמצא 

דוד מבני בניה של מרים הא כל 
המקדם עצמו מן השמים מקרבין אתו 

חתן משה זו יפה לו יותר מכולם 
שנקרא חתנו של מלך נוסעים מיד

אנחנו מיד לארץ ישר' וחכמים אומ'
מפני מה שיתף משה עצמו עמהם 

נתעלם מעיני משה וכסבור שנכנס 
עמהם לארץ ישר' ר' שמעון בן יוחי 

אומ' אינו צריך שהרי כבר נאמ' כי אנכי 
מת שאין ת"ל אינני עובר את הירדן 
אלא שאף עצמותי אינן עוברות את 

הירדן אלא מפני מה שיתף משה 
עצמו עמהם עכשיו ישר' אומ' מי 

שהוציאנו ועשה לנו ניסים וגבורות 
אינו נכנס אף אינו! אין נכנסין דבר אחר 

מפני יתרו שלא יאמר משה אינו 
נכנס אף אני איני נכנס אל המקום 

אשר אמ' יי' אותו אתן לכם אין לגרים 
חלק ונחלה בו ומה אני מקיים והיה 

השבט אשר גר הגר אתו אלא אם
 

אינו עיניין ליורשה תנהו עיניין לכפרה 
שאם היה בשבט יהודה (מתפכר) לו מתכפר 

לו בשבט יהודה בשבט בינימן מתכפרת 
לו בשבט בנימן דבר אחר אם אינו עיניי' 

לירושה תניהו עיניין לקבורה ניתן לגרים 
קבורה בארץ ישר' והטבנו לך וכי יש בן 

ביתו של (מי)  בשר שאין מטיבין ל(ך)[ו] 
והרי דברים קל וחומר אם לבן ביתו של 

בשר ודם מטיבין לו קל וחומר אם לבן ביתו 
של מי שאמ' והיה העולם כי יי' דבר טוב 
על ישר' לכך נאמ' והטיב וכי עד עכשיו 

אין יי' דבר טוב על ישר' הרי מעולם דבר 
טוב על ישר' לכך נאמ' והטבנו לך מה 

ת"ל כי יי' דבר טוב על ישר' אלא פיקד 



המקום ישר' להטיב לגרים ולנהוג בם 
ענוה  סל' פס'    ויאמר אליו 

לא אלך אמ' להם אם מפני נכסים או מפני
ארץ איני בא יש לך אדם שיש לו ארץ 

ואין לו נכסים יש לו נכסים ואין לו 
משפחה אב' אני יש לי ארץ ויש לי 
נכסים ויש לי משפחה ודיין הויתי 

בעירי אם איני הולך מפני ארצי אלך 
(אליך) מפני נכסי אלך מפני מולדתי 

סלי' פס'   ויאמר אל נא 
תעזוב אותנו אין נא אלא לשון בקשה 

אמ' לו אם אין אתה מקבל בקשה 
גוזרני עליך גזירה ועד עכשיו יש' אומ'
שלא נתגייר יתרו מחיבה כסבור היה 
יתרו שיש חלק לגרים בארץ עכשיו 
שראה שאין להם חלק הניחם והלך 

לו  דבר אחר אם אין מקבל עליך 
דושנה של יריחו גוזרני עליך גזירה 

עתה עתה יהו ישר' אומ' לא נתגייר יתרו 
מחיבה כסבור היה שמתנתו מרובה 

עכשיו שראה (מועטת) שמתנתו מועטת 
היניחו והלך לו ד"א כסבור אתה שמרבה 

כבוד המקום ואין את אלא ממ<..> 
כמה גרים ועבדים אתה עתיד להכניס 
תחת כנפי השכינה והיית לנו לעינים 

שלא תנעול דלת בפני גרים הבאים לומר 
אם יתרו חתנו של מלך לא קיבל עליו 

קל וחומר לשאר בני אדם כי על כן ידעת
חנותינו במדבר אמ' לו אילו אחד שראה 

ניסים וגבורות במדבר והניח והלך לו כדי 
הוא הדבר אתה הוא שראית תניח ותלך  

אל נא תעזוב אתנו ר' יהודה אומ' אתה 
ראית חן שניתן לאבותינו במצרים שנ' 

יי' נתן את חן העם תניח ותלך ד'א' והיית
לנו לעינים אפילו אין דייך אלא שתהא 

יושב עמהן בסנהדרין ותהי מורה בדברי 
תורה ד'א' והיית לנו לעינים אפילו אין 

דיינו אלא שכל דבר ודבר שנתעלם 
מעיניינו תהא מאיר (מ)עינינו בו שנ' 
ואתה תחזה מכל העם והלא אף ביד 

משה היה מסיני שנ' וצוך <...> ויכלת
עמד למה נתעלם ממשה (...) לתלות 
זכות בזכאי כדי שיתלה הדבר ביתרו 
דב' א' והיית לנו לעינים שתהא חביב 
עלינו כגלגל עינים שנ' ואה<..> את 

הגר וגר לא תלחץ וגר לא תונה 
  סל' פס'    והיה כי תלך עמנו 

והיה הטוב ההוא וגו' וכי מה היה טובה 



שהטיבו לו אמ' לו כשהיו ישר' מחל<..> 
את הארץ הניחו דושנה של יריחו חמש 

מאות אמה על חמש מאות אמה 
אמרו כל מי שיבנה בית הבחירה בחלקו 
יטול דושנה של יריחו נתנו בפני יונדב 
בן רכב חלק מראש והיו אוכלין אותו 

ארבע מאות וארבעים שנה שנ' 
ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה  

צא מהם ארבעים שנה שהיו ישר' 
(יש) במדבר נמצאו אוכלין אותה ארבע 

מאות וארבעים שנה וכיון ששרת 
שכינה בחלקו של בנ[י]מין ובאו בני 

ביני<..> ליטול חלקם באו ופינו אותן 
מפניהם שנ' ובני קיני חתן משה עלו 

מעיר התמרים      סל' פס'
ויסעו מהר יי' דרך שלשת ימים אין 

צריך לומר שכבר נאמ' אחד עשר יום 
מחורב ומה ת"ל ויסעו מהר יי' מלמד 

שהילכה שכינה בו ביום שלשים וששה
מיל כדי שיכנסו (ארץ ישר' מיל) ישר' 

לארץ מושלו משל למה דומה הדבר 
דומה לבני אדם היוצאים למלחמה בשע' 

שהיו יוצאין היו שמחים כל זמן שהיו 
מתייגעין ידיהן מתרשלות אבל ישר' 
אינו כן אלא כל זמן שהיו מתייגעין 

היו שמחים אמרו נלך ונירש את ארץ 
ישר' ד' אח' אבותינו חטאו ונגזרה עליה 

גזירה למות במדבר הזה אנו לא נחטא 
ולא נמות במדבר אלא נלך ונירש את 

ארץ ישר' וארון ברית יי' נסע לפניהם 
זה שיצא עמהן במחנה והיו בו שיברי 
לוחות שנ' וארון ברית ומשה לא משו 
מקרב המחנה ר' שמעון בן יוחי אומ' 

וארון ברית יי’ נאמ' וארון ברית יי’ נוסע
לפניהם  משל לאנזיקיסר שהיה 

מקדים לפני חילותיו מ<..> להם 
מקום שישרו לתור להם <...> מה 

ת"ל לפי שנ' וישמע הכנעני מלך ערד 
כיון ששמעו כנענים שמתו מרגלים

אמרו מתו מרגלים שלהם נלך ונלחם 
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בם ר' שמעון בן יוחי אומ' כי בא ישר' 
דרך האתרים כיון שמת אהרן אמרו מת

כהן גדול שלהם נלך ונלחם בם מי התייר 
הגדול שבהן ועמוד ענן שהיה עושה 
עמהן מלחמה הרי שעה שנלך ונלחם 

בם ר' שמעון בן יוחי אומ' גנות גדולה 



הייתה בידן של ישר' בשעה שאמרו 
נשלחה אנשים לפנינו אמ' להם המקום

אם כשהייתם בארץ ערבה ושוחה 
זנתי ופרנסתי (ו)אתכם כשאתם נכנסין 
בארץ טובה ורחבה ארץ זבת חלב על 
אחת כמה וכמה שאזון ואפרנס אתכם 

סל' פסו'   וענן יי' עליהם 
יומם מיכאן אמ' שבעה עננים היו 

וענן יי' עליהם בעמוד ענן אתה 
הולך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה 

ובהאריך הענן (את) ואם לא יעלה 
הענן כי ענן יי' על המשכן (יומם) הרי 
שבעה הרי שבעה עננים ארבע עננים 
מארבע רוחותם אחת מלמעלה ואחת

מלמטה ואחת מלפניהם הגבוה מנמכו 
והנמוך מגביהו ומכ?ב?ה את הנחשים 
ואת העקרבים ומכבד ומרבץ לפניהם 
ר' יהודה אומ' שלש עשרה (אמה) היו 
שנים מכל רוח ושנים מלמעלן ושנים 

מלמטן ואחת מלפניהם ר' יאשיה 
אומ' ארבעה ר' אומ' שנים וענן יי' 

עליהם יומם על החיגרים ועל הסומים 
ועל הזבין ועל המצורעים  וענן יי' 
עליהם מניין אתה אומ' שאם היה 

אחד מישר' נמשך מתחת כנפי הענ'
עמוד ענן נמשך לאחוריו עד שעה 

שחוזר שנ' וענן יי' עליהם כשם 
שמגין על ישר' כך מגין על אומות 

העולם ת"ל עליהם על ישר' מגין ואין 
על אומות העולם או כשם שמגין עליה'

ביום כך מגין עליהן בלילה ת"ל יו[מ]ם ביום 
הוא מגין ואין מגין ואין מגין! בלילה 

אמרו עמוד ענן לא היה מגין עליהן
בלילה אלא מגין עליהן עמוד האש

אף עמוד האש יכול יהא מאיר עליהם
ביום ת"ל ואש תהיה לילה בלילה הוא 
מאיר ואין מאיר ביום או כשם שמאיר 
לישרא' כך מאיר לאומות העולם ואש

תהיה לילה בו לעיני כל בית ישר' בלילה
על ישר' הוא מאיר ואין מאיר לאומות 

העולם ר' שמעון בן אלעז' אומ' מניין
אתה אומ' כל ארבעים שנה שהיו ישר' 
במדבר לא נצרכו לנר אלא אפילו נכנס 

אדם חדר לפנים מחדר כמו פנס נכנס 
עמו עד שעה שחוזר שנ' לעיני כל 

בית ישר' בכל מסעיהם לכל מסע ומסע
הא אפילו אדם נכנס חדר לפנים מן 

החדר עמוד האש מאיר לו   



    סלי' פסו'   ויהי בנסוע 
הארון נקוד עליו מלמעלה ומלמטה

מפני שלא היה זה מקומו ר' אומ' מפני 
שהוא ספר בפני עצמו מיכן אמרו ספר 

תורה שנמחק ונשתייר בו שמונים וחמש
אותיות בפרשת ויהי בנסוע הארון 

מטמא את הידים ר' שמעון אומ' נקוד 
עליו מלמעלה ומלמטה מפני שלא 

היה זה מקומו ומה היה ראוי ליכתב 
ויהי העם כמתאוננים משל הדבר דומה 
לבני אדם שאמרו למלך הנראה שתגי'

עמנו אצל מושל עכו הגיע עכו הלך 
לו לצור הגיע לצור הלך לו לצידון הגיע

לצידון הלך לו לאנטוכיא הגיע

לאנטוכיא הלך לו לבירה התחילו בני אדם 
מתרעמין על המלך שנתבטלו על דרך 

זו והמלך צריך להתרעם עליהם 
שבשבילן נתבטל על דרך זו כך הלכה 
שכינה בו ביום שלשים וששה מיל כדי
שיכנסו לארץ התחילו מתרעמין עליה

לפני המקום שנתבטלו על דרך זו 
והמקום צריך להתרעם עליהם שבשב'

הילכה בו ביום שלשים וששה מילין
בשביל שיכנסו ישר' לארץ    ויאמר 

משה קומה יי' ויפוצו אויביך כת' אחד 
אומ' על פי יי' יחנו (ונמצאת אילו הנכנסין

וינוסו משנאיך מפניך אילו הרודפין
מפניך) וכת' אחד או' על פי משה יסעו 

כיצד יתקיימו שני כתובין הללו משל
למלך בשר ודם שהיה מהלך בדרך והל'
אוהבו עמו כשהוא נוסע אומ' איני נוסע 
עד שיבא אוהבי עמי וכשהוא חונה אומ' 

איני חונה עד שיבא אוהבי נמצאת 
מקיים על פי משה יחנו נמצאת אויביך 

אילו הנכנסין וינוסו משנאיך אילו 
הרודפין מפניך הם נסים ואין אנו כלים 

מפניהם אלא כשפניך אתנו אנו 
נסין מפניהם וכשאין פניך אתנו אין כלים 

מלפניהם וכן הוא אומ' אם אין פניך 
הולכים אל תעלינו מזה ובמה איודע 
איפוא וגו' ויהי בנוסם מפני ישר' הם 

במורד בית חורון יי' השליך עליהם אבני'
אלי שיתמו כגלגל כקש לפני וגו' גדולות

רוח (וכלהב') כאש תבער יער וכלהבה תלה'
הרים וינוסו משנאיך וכי יש שונאים

לפני מה שאמ' והיה העולם אלא מגיד 
הכת' שכל מי ששונא לישר' כמי 

ששונא את מי שאמ' והיה העולם כיוצ'



בו אתה אומ' וברוב גאונך תהרס קמיך 
וכי יש קמים לפני מי שאמ' והיה העול' 

אלא מגיד הכתוב שכל מי שקם לפני 
מי שאמ' והיה העולם וכן הוא אומ' אל 

תשכח קול צורריך שאין קמיך עולה 
תמיד מפני מה כי הנה אויביך יי' כי הנה 

רחוקיך יאבדו כי הנה אויביך יהמיון 
ומשנאיך נשאו ראש כי הנה אויביך
יהמיון (ומשנאיך נשאו) ראש מפני 

מה על עמך יערימו סוד הלא משנאך 
יי' אשנא ובמתקוממיך אתקוטט תכלית 
שנאה שנאתים וכן הוא אומ' כל הנוגע 
בכם כנוגע בבת עינו ר' יהודה בבת עין 
לא נאמר אלא בבת עינו כביכול כלפי 

מעלה הכת' מדבר אלא שכינה הכת' 
כיוצא בו למה שמתני למפגע לך ואהיה

עלי למשא אלא שכינה הכת' כיוצא
בו והנם שולחים את הזמורה אל אפם 
אלא שכינה הכת' כיוצא בו הלא אתה
מקדם יי' אלי קדושי ולא נמות אלא 

שכינה הכת' כיוצא בו אל נא תהי כמת
אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי

בשרו אלא שכינה הכת' מדבר אף כאן
אתה אומ' בבת עינו ר' יהודה אומ' בבת 

העין לא נאמ' אלא בבת עינו כביכול 
כלפי למעלה הכת' מדבר כל מי שעוזר 

את ישר' כאילו עוזר למי שאמ' והיה 
העולם אורו מרוז אמ' מלאך יי' אורו 

ארור יושביה כי לא באו לעזרת יי'
ר' שמעון בן אלעז' אומ' אין לך חביב 
בכל הגוף כעין ימשל בה את ישר' וכן 

הוא אומ' מה ברי ומה בר בטני ומה 
בר נדרי ואומ'  כי בן הייתי לאבי רך

ויחיד לאמי  ר' יוסי בן אלעז' אומ' 
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כאדם שמושיט אצבעו לתוך עינו 

ומחטטה פרעה שנגע בהם מה עשית'
לו מרכבות פרעה וחילו סיסרא שנגע 

בהם מה עשיתי לו מן שמים נלחמו 
סנחריב שנגע בהם מה עשיתי לו ויצא 
מלאך יי' ויך במחנה אשור נבוכד נצר 

שנגע בהם מה עשיתי לו ועשבא 
כתורין יאכל המן שנגע בהם מה עשית'

ואותו תלו על העץ וכן את מוצא כל 
זמן שהיו ישר' משועבדים כביכול 
שכינה משועבדת עמהן שנ' ויראו 

את אלהי ישר' ותחת רגליו כמראה לבנת 



הספיר וכן הוא אומ' בכל צרתם לא צר 
אין לי אלא צרת ציבור צרת יחיד מניין 

ת"ל יקראני ואענהו ואומ' ויקח אדני יוסף 
אותו וגו' ואו' מפני עמך אשר פדית 

בגודליך גוי ואלוהיו ר' אליעז' אומ' ע"ז 
עבדה בים עם ישר' ואיזה זה פיסלו של 

מיכה ר' עקיבא אומ' אילמלי מקרא כתי' 
אי איפשר לאומרו אמרו ישר' לפני 

המקום פדית את עצמו אתה מוצא שבכל 
מקום שגלו שכינה שנ' הנגלה ניגלתי 
אל בית אביך גלו לבבל שכינה עמהן

שנ' למענכם שולחתי בבלה גלו עילם 
שכינה עמהם שנ' ושמתי כסאי בעילם 

גלו לאדום שכינה עמהןם שנ' מי זה בא 
חמוץ בגדים מבצרה וכשהן חוזרין 

שכינה חוזרת עמהן שנ' ושב יי' אלהיך 
את שבותך ורחמך והשיב לא נאמ' אלא 
ושב ואומ' אתי מלבנון כלה (אתי מלב')

ד'א' כתוב אחד אומ' קומה יי' ויפו' וכת' אחד
אומ' שובה יי' כיצד יתקיימו שני כתובין

הללו מגיד הכת' כשהיו ישר' נוסעים היה 
עמוד ענן מקופל ולא היה מהלך עד 

שהיה משה אומ' קומה יי' ונמצאת
מקיים קומה יי' ונמצאת מקיים שובה יי' 
ובנחה יאמר מגיד כשהיו ישראל נוסעים
אלפים וחונין רבבות כביכול אמ' משה 

לפני המקום איני מניח את השכינה 
לשרות עד שתעשה לישר' רבבות ואלפי' 

שמתשובה שאמ' את יודע מה אמ' להם
יי' אלהיכם יוסיף עליכם ככם אלף פעמים

אמרו לו משה רבינו הרי אנו מובטחים 
בברכות הרבה ואת נותן קיצבה לברכתינו 

אמ' להם אני בשר ודם יש קיצבה לברכותי'
זו משלי אבל הוא יברך אתכם כאשר 

דבר לכם כחול ימים וכצימחי אדמה כדגי 
הים וכככבי השמים לרוב ובנחה יאמר 
מגיד הכת' שאין שכינה שורה למעלה 

אלא באלפים וברבב[ו]ת כך אין השכינה 
שורה למטה אלא באלפים וברבבות 

   סליק' פסוק'  
ויהי אין ויהי אלא שלא היה להן דבר 
מתחילה מלמד שהיו מקולקלין וחזרו 
לקילקולן הראשון ויהי העם אין העם 

אלא הרשעים שנ' מה אעשה לעם הזה 
עד אנה ינאצוני העם הזה העם הזה הרע 

המאנים לשמוע את דברי כה אמר יי' לעם 
הזה כן אהבו לנוע וכשהוא קוראן עמי 

אין עמי אלא כשרים שנ' שלח עמי 



ויעבדוני עמי מה עשיתי לך ומה הלאיתיך
עמי זכר נא מה יעץ  כמתאוננים אין 

מתאוננים אלא מתרעמים מבקשין 
עלילה לפרוש מאחרי המקום וכן הוא 
אומ' ביורם בן אחאב דעו נא וראו כי 

מתאנה הוא לי וכן הוא אומ' בשמ?ש?' כי 
תואנה הוא מבקש מפלשתים ר' אליע' 

אומ' אין כמתאונ[נ]ים אלא כמתלהמים 

וכן הוא אומ' דברי נרגן כמתלהמים וכן 
הוא אומ' ותרגנו באהליכם והן אומ' 

כמתהללין אלא סכין ירדה מן השמים 
ובקעה את כריסן שנ' והם ירדו חדרי 
בטן אין כמתללתמים אלא כמדוין את 

עצמן שנ' לא אכלתי באוני ממנו ר' אומ' 
כמתאוננים רע אין אלא ע"ז שנ' כי 

תעשו את הרע בעיני יי' להכעיסו באזני 
יי' מלמד שהיו ישר' מתכוונים להשמיע 

את המקום היה ר' שמעון אומ' משל 
למה הדבר דומה לאחד שהיה מקלל 
את המלך והיה המלך עובר אמרו לו 
שתוק שלא ישמע המלך אמ' להם מי 

יאמר לכם שלא הייתה כוונתו אלא 
להשמיעו כך היו ישר' מתכוונים 

להשמיע את המקום וישמע יי' ויחר 
אפו שמע המקום ונ[ת]מלא עליהם 

חימה ותבער בם אש יי' ותאכל ירדה 
אש מן השמים והיתה קופלת מתחתיה
והולכת עד שלא עמדו לא בין המתים 

לחיים ולא בין החיים למתים ולהלן הוא 
אומ' ויעמד בין המתים ובין החיים אבל 

אי אתה יודע במי נגעה אש תחילה הריהו
אומ' ותאכל בקצה המחנה ויש אומ' אילו 

הגרים הנתונים בקצה המחנה ר' שמעו'
בן מנסיא אומ' ותאכל בקצה המחנה 

במוקצין שבהן בגדולים שבהם וכן הוא 
אומ' וישימו אותו העם לראש ולקצין  

  סל' פס'   ויצעק העם אל 
משה וכי מה היה משה מועילן והלא 

אין ראוי לומ' אלא ויצעק העם אל יי' 
ומה ת"ל ויצעק העם אל משה היה ר' 

שמעון אומ' משל למה הדבר דומה 
למלך בשר שכעס על בנו והלך לו הבן 

אצל אהבו של אביו ואמ' לו צא וביקש 
לי מאבא כך הלכו ישר' אצל משה אמרו 

לו בקש עלינו לפני המקום שיכול 
שעיכב משה בידן ת"ל ויצעק משה אל 

יי' יכול שעיכב ביד המקום ת"ל ותשקע 



האש ששקעה במקומה ואילו חזרה 
לה לשמים סופן היו חוזרין לקילקולן 

הראשון ואילו חזרה לאחת מן כל 
הרוחות היתה קופלת את כל הרוח 
והולכת אלא יתשקע הא ששקעה 

האש במקומה ויקרא שם המקום ההוא 
תבערה אין תבערה אלא כאדם שאומ'
לחבירו תבער אש פלונית במקומן כך 
אמ' להם משה לישר' עשיתם תשובה 

ותשקע האש ואם לאו עדיין היא כי 
בערה בם אש יי' על מה שאירע נקרא 

ולא כן היה שמו מקודם כיוצא בו 
ויקרא שם המקום מסה ומריבה יכול 
כך היה שמו מקודם ת"ל על ריב בני 
ישר' על שם שאירע נקרא שמו כיוצ'
בו ויקרא שם המקום קברות התאוה

יכול כך היה שמו ת"ל כי שם קברו על 
שאירע נקרא ולא כך שמו 

מקודם אבל אי אתה יודע מי אילו 
המרגילים את ישר' לדבר עבירה הרי 

הוא אומ' והאספסוף אשר בקרבו 
התאוו תאוה אילו הגרים המוסיפין בכל 

מקום ר' שמעון בן מנסיא אומ' אילו 
הזקנים שנ' אספה לי שבעים איש

מזקני ישר' אם כך היו הזקנים עושין 
קל וחומר לשאר בני אדם כיוצא בו 

ויראו בני האלהים את בנות האדם מה 
היו בני(ת) הדיינין עושין קל וחומר

לשאר הטרטון התאוו תאוה יכול
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מתרעמים ולא היו מתרעמין על דבר 

שלא טעמו מ[י]מיהן וישובו ויבכו וגו' 
מלמד שאף הראשונים היו בני ישר' 

ויאמרו מי יאכילנו בשר וכי מפני שלא 
היה להם בשר היו מתרעמין והלא כבר נאמ' 

גם ערב רב עלה אתם צאן ובקר וגו' יכול 
שאכלום במדבר ת"ל בכניסתן לארץ 

מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד אלא 
שמ[ב]קשין עלילה (לפני) היאך לפרוש 

מאחרי המקום   סל' פס' 
 זכרנו את הדגה וכי יש בעיניין 

שהיו מצריים נותנין להם דגים בחינם 
והלא כבר נאמ' ואתם לכו עבדו ותבן לא 

(לא) ינתן לכם אם תבן לא היו נותנין להם 
בחנם דגים היו נותנין להם בחנם ומה 

אני מקיים חנם חנם מן המצוות את 
הקישואים ר' שמעון אומ' מפני מה 

המן משתנה להם לכל דבר שהיו רוצין 



חוץ מחמשת המ[י]נין משל למלך בשר 
ודם שמסר את בנו לפידגוג והיה יושב 

ומפקדו ואמ' לו הנראה שלא יאכל 
מאכל רע ולא ישתה משקה רע וכל כך 
היה הבן ההוא מתרעם על אביו לומר 

לא מפני שאוהבני אלא שאי איפש'
לו שאוכל וחכמ' אומ' מן היה משתנ'

להם לישר' לכל דבר שרוצין אלא שלא 
היו רואין בעיניהם אלא מן שנ' בלתי 

אל המן עינינו אין לנו אלא מן (שבבש')
בשחר ואין לנו אלא מן בערב 

  סל' פס' ועתה נפש' 
יבישה אין כל בלתי אל המן עינינו

אמרו עתיד ליפח בתוך כריסינו להורגנו 
יש לך ילוד אשה שאינו מוציא מה 

שאוכל  אמרו לו לר' שמעון ומה אני 

מקיים ויתד תהיה לך על אזניך אמ' להם
מה שתגרי אומות העולם מוכרין להם
יוצא מהן אבל המן לא היה יוצא מהן

לעולם שנ' לחם אבירים לחם המ[ו]בלע 
באיברים אין כל בלתי אל המן עינינו 

אתה סבור שכל מה שאמ' זה אל זה על 
מה שאומר זה אומ' זה ויש אומ' בלתי 
אל המן עינינו והמקום מפייס לכל באי 

העולם ואומ' להם בואו ראו על מה אילו 
מתרעמין לפני והמן כזרע גד הוא 

ועינו כעין הבדולח כעיניין שנ' וזהב 
הארץ ההיא [טוב] שם הבדולח כיוצא בו 

אתה אומ'  ויכר יהודה ויאמר צדקה 
ממני והמקום הכת' על ידו ולא יסף עוד 

לדעתה כיוצא בו ואתה עייף על ישר'
הוא אומ' ואתה עייף ויגע ועל עמלק 
הוא אומ' ולא ירא אלהים כיוצא בו 
מדוע בושש רכבו לבוא אמרה אמו

של סיסרא חכמות שרותיה תענינה 
אף היא תשיב אמרוה לה אמרה אשתו 

הלא ימצאו יחלקו שלל נגלו דברים 
שאמרה אמו של סיסרא לדבורה ברוח 

הקודש אמרה לה אל תצפי לבנו סיסרא 
מעתה כן יאבדו כל אויביך יי' כיוצא בו 

אוי לנו מי יצילנו מיד האלקים האדירים 
האלה עד כאן אמרו צדיקים אבל 

רשעים אומ' אלה הם האלקים המכים 
את מצרים אמרו לו עשר מכות היו 
לו הביאם על המצריים שוב אין לו 

מכה מעתה אמ' להם הקב"ה אתם אומ' 
שאין לי מכה מעתה אני אביא עליכם 

מכה שלא נחייתה בעולם והיה אחד 



מהן יושב בטבורו ועכבר יוצא מן 
התהום ושומט אף בני מעיו וחוזר

 
לתהום וכן הוא אומ' ותכבד יד יי' על 

האשדודים כיוצא בו ויאמרו כל השרי'
וכל העם אל הכהנים אין לאיש הזה 
משפט מות וגו' ויקומו אנשים מזקני 

הארץ ויאמרו אל כל קהל העם לאמר 
מיכה המורשתי היה ניבא ההמת 

המיתוהו חזקיה מלך יהוד' עד כאן 
אמרו צדיקים אבל רשעים מהן אומ' 
גם איש היה מתנבא בשם יי' אוריהו 
בן שמעיהו וגו' וישמע המלך יהויקי'

וכל (המנ') המכירים וכל השרים וישלח 
המלך יהויקים אנשים אל מצרים 

ויוציאם את אוריה אמ' כשם שאוריה 
<..>א אומ' אומ' חי יי' שכבי עד הבוקר לפי 

שהיה יצר הרע יושב ומצערו כל הליל'
אומ' לו פנוי אתה ומבקש אשה והיא 

פנויה ומ[ב]קשת איש מלמד שהאשה 
נקנית בבעילה עמוד בוא אליה ותהי 

לך לאשה נשבע ליצרו הרע חי יי' 
שלא אגע בה ואל האשה אמר שכבי 

עד הבקר אף כאן אתה אומ' ועתה
נפשינו יבישה אין כל בלתי אל המן 

עינינו את סבור שכל מה שאמ' זה אמ' 
זה לא על מה זה שאמ' זה ישר אומ' 
בלתי אל המן עינינו והמקום מפייס 

את כל באי העולם ואומ' להם בואו וראו 
על מה אילו מתרעמים והמן כזרע גד 

הוא ועינו כעין הבדלח כעיניין שנ' 
וזהב הארץ ההיא טוב שם הבדלח 

שטו העם       סל' פס'  
ולקטו יכול מפני מה שמצטערין 

עליו בשעת לקיטתו היו מתרעמין ת"ל 
שטו העם (יושב) לפתח ביתו היה יושב

ומלקט פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו 

ואחר כך וחם השמש ונמס וטחנו 
בר[י]חים והלא לא ירד לריחים בעולם 

אלא מלמד שנשתנה להם לכל 
הנטחנים ברחים או דכו במדוכה 

(וה)לא לא ירד במדוכה לעולם אלא מלמד 
שלא נשתנה להם לכל המדוכין 

במדוכה יכול לא היה משתנה להם 
אלא לאילו בלבד מניין אתה כל 

ארבעים שנה שהיו ישר' במדבר לא 
צרכה אשה למיני בשמים אלא מן 

המן הייתה מתקשטת ת"ל דכו או דכו 



(א') זה ארבעים שנה יי' אלהיך עמך לא 
חסרת דבר מלמד שלא היו חסרון 

ובשלו בפרור והלא לא ירד לקדירה 
לעולם אלא מלמד שנשתנה להם לכל 

המתבשלין בקדירה ועשו אותו 
עוגות והרי לא ירד לתנור מעולם מלמ'

שנשתנה להן לכל המתאפין בתנור 
יכול לא היה משתנה אלא לאילו 

בלבד [ולא] לשאר המתלקיטין בשדה ת"ל 
(לקטו) ולקטו משל לאדם שאמ' רוצה 

אני לאכול תאינים והיה טעמו כטעם
לשד השמן זה אמור לשון טורקוס 

ד'א' משמש שלש לשונות הלייש 
והשמן והדבש כלייש זה שערוך 

בשמן ומקוטף בדבש כך הייתה ברייתו 
של מן וכך היו כשירין אוכלין אותו 

ד'א' והיה טעמו כטעם לשד השמן 
מה הדד זה עיקר לתינוק והכל טפל

לו אף כאן המן עיקר לישר' והכל
טפילין להן  ד'א' מה הדד הזה אפיל'
תינוק יונק הימנו כל היום כולו אינו 

מזיקן (ד'א' מה הדד הזה) אף המן
אפילו ישר' אוכלין ה[י]מנו כל היום 
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כולו אינו מזיקן ד'א' מה הדד הזה 

שהוא מין אחד ומשתנה לכמה מינין
כך היה המן משתנה להם לישר' לכל 

דבר שהיו רוצין משל אומ' לאשה 
אל תאכלי שום ובצל מפני התינוק 

ד'א' מה הדד הזה תינוק מצטער 
בשעה שפורש הימנו כך היו ישר'
מצטערין בשעה שפירשו מן המן 

שנ' וישבת המן ממחרת משל אומ' 
לאדם מפני מה אתה אוכל פת שעורים 
אומ' להם מפני שאין לי פת (שעורים)

חטים מפני מה אתה אוכל חרובין אומ' 
להם מפני שאין לי דבילה כך אילו 

היה בידן של ישר' אותה קמיצה 
שקמצו ביום שמת בו משה שאכלו 

ממנו כל ארבעים שנה לא רצו לאכו'
מתבואת ארץ כנען  ד'א' וברדת הטל 
על המחנה לילה ירד המן עליו מלמד 

שהיה יורד על האי[ס]קופין ועל 
המזוזות או לפי שהיה יורד על 

האסקופין ועל המזוזות יכול יהו 
אוכלין אותומטונף ומלוכלך ת"ל 
והנה על פני המדבר דק מחוספת 

כגליד היה יורד תחילה ונעשה 



לארץ כמין סק בקוטלא והמן יורד
עליו ומשם היו ישר' מלקטין ואוכלין 

הרי מלמטה אבל למעלה יכול יהו 
הזבובין (ואו') והשקצים שוכבין עליו 

ת"ל ותעל שכבת הטל מלמד שהיו 
מונח כאילו מונח בתוך דלוסקמא והן

קורין קרית שמע ומתפללין ואדם 
יוצא בפתח ביתו ומלקט פרנסתו 

ופרנסת אנשי ביתו ואחר כך וחם 
השמש ונמס כיוצא בדבר ר' שמעו'

אומ' מפני מה לא היה יורד מן לישר' 
פעם אחת בשנה כדי שלא יהפכו את 

לבן מאביהם שבשמים משל למה 
הדבר דומה למלך שגזר על בנו להיות 

מפרנסתו פעם אחת בשנה כדי שלא 
יהפכו את לבן מאביהם שבשמים כיוצ'

בו ר' דוסתאי בר' ינאי אומ' מפני מה לא 
ברא המקום חמין בירושלים כחמי 

טבריא כדי שלא יאמר אדם לחבירו 
נלך ונעלה לירושלים הא אם אין 

אנו עולין אלא בשביל רחיצה אחת 
דיינו ונמצאת עלייה שלא לשמה

סליק פסוק   וישמע 
משה את העם בוכה למשפחותיו היה 

ר' נהוראי אומ' מניין שהיו ישר' 
מצטערין בשעה שאמ' להם משה 

לפרוש מן העריות מלמד שהיה נושא 
אחותו ואחות אביו ואחות אמו ובשע'
שאמ' לפרוש מן העריות היו מצטערי'

בוכה למשפחותיו לפי שגבה בחט 
ונזווגו משפחות משפחות והיו אומ' 

את (או) ברבים איש לפתח אהלו מלמד 
שהיו ממתינין למשה עד שיו(שב)[צא] 

מבית המדרש והיו יושבין ומתרעמין 
ויחר אף יי' מאד ובעיני משה רע וכן 

המקום ממיך ומשה מגביה אבל 
במעשה (העגל) העגל הקב"ה מגביה 

ומשה ממיך   סליק' פסוק'  
ויאמר משה אל יי' למה הרעות

לעבדך וגו' האנכי הריתי את כל העם
הזה וגו' היכן דיבר לו כן בשעה שאמ' 
לו ועתה לך נחה את העם לפיכך דבר 

תלוי בך וכן הוא אומ' וידבר יי' אל 
משה ואל אהרן ויצום אל בני ישר' ואל 

פרעה מלך מצרים אמ' להם הוו יודעין 
שסורבנין וטורחנין הן אלא על מנת 

כן תקבלו עליכם שיהו מקללין אתכם 



וסוקלין אתכם באבנים מאין לי בשר 
וכי אחד הוא אי שנים לסובלו לא אוכל 
אנכי לבדי ואם ככה את עושה לי הרגני

נא הרוג אם מצאתי חן בעיניך לפי
שהראהו הקב"ה למשה סדר פורענו'

עתידה לבא עליהן היה ר' שמעון 
אמ' משל למה הדבר דומה לאחד 

שיצא ליהרג הוא ובניו אמ' לו
לאיספקלטור הרגיני עד שלא תהרג 
את בניו כשם שנ' בצדקיהו וישחט 

מלך בבל את בני צדקיהו לעיניו 
ואחר כך ואת עיני צדקיהו עיור כך 

אמ' (הקב"ה ) משה לפני הקב"ה ריבונו של
עולם אם ככה את עושה לי הרגני נא

הרוג הא יפה שתהא הרגתני תחילה ואל 
אראה בפורענות העתידה לבא עליהם

   סליק' פסוק'     ויאמר יי' 
אל משה אספה לי וג' למה נאמ' לפי 

שהוא אומ' לא אוכל אנכי לבדי אמ' לו 
המקום מה שביקשתה נתת(ה)[י] לך אספה 

לי שתהא סנדרין לשמי שבכל מקום 
שנ' לי הרי זה קיים לעולם ולעלמי בכהונ'

הוא אומ' וכהנו [לי] בלוים הוא אומ' והיו לי 
הלוים  (בישר' הוא אומ' והיו לי הלוים) 

בישר' הוא אומ' כי לי בני ישר' עבדים
בבכורות הוא אומ' כי לי כל בכור בארץ

הוא אומ' כי לי כל הארץ במקדש הוא
אומ' ועשו לי מקדש במזבח הוא אומ' 

מזבח אדמה תעשה לי בשמן המשח'
הוא אומ' שמן משחת קודש יהיה זה 

לי במלכות הוא אומ' כי ראיתי בבניו לי 

מלך בקרבנות הוא אומ' תשמרו 
להקריב לי הא בכל שנ' לי הרי קיים לעול'

ולעלמי עולמים שבעים שתהא סנדרי'
של שבעים שבעים שיהו בעלי חכמה 

ובעלי גמרה ובעלי כשפים מזקני ישר' 
ולא במקום אחד ולא בשנים המקום 

חילק כבוד לזקנים כיוצא בו אתה אומ' 
לך ואספת את זקני ישר' וילך משה

ואהרן וגו' ואל משה אמר עלה אל יי' 
וגו' ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה

ויהי ביום השמיני וגו' הא אתה מוצא 
שבכל מקום חילק הקב"ה כבוד לזקנים 

ר' שמעון בן יוחי אומ' מניין שאף 
לעתיד לבא הקב"ה חולק כבוד לזקנים 

שנ' ןנגד זקניו נגד מלכיו ונביאיו לא 
נאמ' אלא נגד זקניו והרי דברים קל 

וחומר ומה אם מי שאמ' והיה העולם 



עתיד לחלוק כבוד (לנביאים) לזקנים 
קל וח[ו]מר בשר ודם שחייב לחולק כבוד 

לזקנים וכן אתה אומ' שהמקום
מצטער על זקן אחד כנגד ישר' כולן 

שנ' קצפתי על עמי חיללתי נחלתי יכול 
מחוללין על הכל ת"ל על זקן הכבדת 

עליך מאד אשר ידעת כי הם זקני העם 
וגומ' את צריך לידע אם ברורים הם

בפני כי הם זקני העם ושוטריו מלמד 
שאין יושב בישיבה של מטה אלא 
אם כן יושב בישיבה שלמעלן עד 

שהבריות מרננות עליו ואומרות כשר
איש פלוני וחסיד ונאה להיות חכם

ושוטריו במה ויראו שוטרי בני ישר' 
אמרת הואיל ועמדו בצער ההוא של 

מצרים יבואו ויראו בריוח עמהן
ולקחת אותם אל אהל מועד אמ' לו קחם 
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בדברים תחילה ואמור להם דברי שבח 
אשריכם שניתמנותם וחזור ואמור להם 

דברי פגם הוו יודעין שסורח(י)נין
וטורחנין הם על מנת כן תהו מקבלין 
עליכם שיהו מקללין אתכם וסוקלין 

אתכם באבנים מה שהתניתי עמך התנ'
עמהן והתיצבו שם עמך הכניסם עמך 

אל אהל מועד ויהיו כל ישר' נוהגין בהן 
כבוד כמו שנוהגין בך ויהיו אומ' חביבין 

אילו שנכנסו עם משה לשמוע דיבור 
מפי הקדוש   סליק פסוק'

וירדתי זו אחת מעשר ירידות 
הכתוב[ו]ת בתורה ודברתי עמך ולא עמהן 

ואצלתי מן הרוח למה משה דומה 
באותה שעה לנר שמונח על גבי 

מנורה ודלקו ממנו נרות הרבה ולא 
חסר אורו כלום כך משה לא הייתה 

חכמתו חסירה כלום ונשאו אתך למה
נאמ' לפי שהוא אומ' איכה אשא 

לבדי לכך אמ' לו המקום ונשאו אתך
  סליק' פסוק'   ואל העם 

תאמר התקדשו למחר אין התקדשו 
אלא התקינו עצמן לפורענות וכן הוא 

אומ' התיקם כצאן לטבחה ואומ' 
הקדישם ליום הריגה ואומ' קדשו צום 

קראו עצרה ואומ' וקדשתי עליך 
משחיתים כי בכיתם באזני יי' לאמר
מי יאכילנו בשר לא יום אחד תאכלו

ולא עד חדש ימים כשתמצצין 
ומתמטין על מיטותיהן ואחר כך 



הייתה נשמתן יוצאה ברשעים הוא 
אומ' הבשר עודנו בין שניהם כיון 

שהייתה נותנו לתוך פיו היתה נשמתו 
יוצאה והיה לכם לזרא שתהו 

מרחיקין אותו יותר ממה שהייתם 
מקרבין אותו יען כי מאסתם את דבר

יי' אמ' להם המקום מי גרם לכם שנכנסתם
לומר דברים הללו שנתתי שכינתי ביניכ'

שאילו סילקתי שכינתי מביניכם לא 
נכנסתם לתוך דברים הללו לכך נאמר

יען מאסתם את יי' 
סליק פסוק ויאמר משה שש 

מאות אלף רגלי וגו' ר' שמעון בן 
יוחי אומ' ר' עקיבא היה דורש בו דבר 

אחד ואני דורש בו שני דברים ודברי
נראין משל רבו הרי הוא אומ' הצאן 
ובקר ישחט להם ומצא להם אפילו 

אתה מכניס להן כל צאן ובקר ספיקין 
הן להן ואני אומ' וכי מפני שאין להם
בשר לאכול היו מתרעמין והלא כבר 

נאמ' בציאתן מצרים וגם ערב רב 
עלה אתם וגו' יכול שאכלום במדבר 

והלא נאמ' לסוף ארבעים שנה 
בכניסתן לארץ ומקנה רב היה לבני גד

ולבני ראובן אלא שמבקשין עלילה 
לפרוש מאחרי המקום אם את כל דגי 

הים יאסף להם אפילו אתה מכניס להם
דגים לאכול היו מתרעמים והלא 

באר היתה עמם במדבר והיה מעלת 
להם דגים שמינים יותר ממדי צורכן 
אלא שמבקשין עלילה היאך לפרוש 

מאחרי המקום ד'א' לפי שהראהו הקב"ה
למשה סדר פורענות העתידה לבא 
עליהן אמ' משה לפני המקום רבונו
של עולם כלום הגון לך שתתן להם

ותהרגם אמ' לחמור טול כור שעורים 
ונחתוך את ראשך אמ' לא לאדם טול 

ככר ורד לשאול אם לו אם לאו 

מה אתה אומ' אמ' לו הריני הולך 
ומפייסן אמ' לו עד שאתה כאן אני 

אומ' לך שאין שומעין לך כיון שהלך 
משה אצלן אמ' להן היד יי' תקצר הנה 

הכה צור ויזובו מימיו מים ונחלים
ישטופו הגם לחם יוכל תתאם יכין שאר

לעמו [אמרו] פשרה היא זו אין בו כוח לתת 
לנו שאילתנו ויצא משה וידבר אל 

העם וירד יי' בעמוד ענן ויעמד פתח



האהל וישארו שני אנשים במחנה 
יש אומ' בקלפי נשתיירו לפי שאמ' 

לו הקב"ה  לבור לו שבעים זקינים אמ' 
משה מה אני עושה הרי הן ששה 

וששה לכל שבט ושבט וחמשה 
חמשה לשני שבטים א[י]זה שבט 

מקבל עליו ליטול ממנו חמשה עשה 
משה רבינו תקנה נטל פי[ת]קין וכתב 

עליהן זקן ונטל פתקין חלקין ובללן 
והטילן לתוך קלפי אמ' להם בואו 

וטלו פתקיכם כל מי שנטל פתק וכת'
עליו זקן היה אומ' אמ' לו משה כבר 
קידשך המקום וכל מי שהיה נוטל  

שלא היה כתו' בו זקן אמ' לו משה מן 
השמים הוא מה אני יכול לעשות 

לך כיוצא בו אתה אומ' ואת פדויי 
השלשה אמ' משה מה אני עושה 

עכשיו כל אחד אמ' כבר פדאני בן לוי 
במדבר עשה משה דבר תקנה נטל 
פתקין וכתב עליהן לוי ונטל פתקין 

וכתב עליהן כסף חמשת שקלים ובללן 
בקלפי אמ' להם בואו וטלו פתקיכם 

כל מי שהיה נוטל פתק וכת' עליו כסף
חמשת שקלים היה משה אומ' לו צא 

ותן פדיונך ר' שמעון אומ' במחנה
 

נשתיירו לפי שראו את משה שהיה
מברר לו את הזקינים [אמרו] אין אנו כדיי 

לגדולה זו הלכו והטמינו את עצמן אמ' 
להם המקום אתם מיעטתם את עצמיכ'
אני אגדל אתכם יותר מכולן בשבעים 

זקנים הוא אומ' ויתנבאו ולא יספו 
שנתנבאו לפי שעה ופסקו באלדד 

ומידד הוא אומ' ויתנבאו במחנה שהיו 
מתנבאין עד יום מותן מה היו אומ' 
משה מת ויהושע מכניס את ישר' 

לארץ    סלי' פסו'  וירץ 
הנער ויגד למשה ויאמר וגו' יש אומ' 

זה יהושע כעיניין שנ' ומשרתו בן 
נון נער  ר' שמע' בן יוחי הריהו אומ' ויען 

יהושע בן נון משרת משה מבחוריו 
ויאמר אדוני משה כלאם היא לא היה

ראשון אמ' (ר' יהושע אדוני) משה
כלאם אמ' לו רבוני כלם מן העולם בני 
אדם שמבשרין בשורה רעה זו אוסרם 

בזיקים ובקולרות כמה שנ' ונתתם אותו 
אל בית הכלוא  ויאמר לו משה המקנא 

אתה לי אמ' לו יהושע בך אני מקנא 
ולואי אתה כיוצא בו ולואי אתה כיוצ'



בך ומי יתן כל עם יי' נביאים ויאסף מש'
אל המחנה מלמד שלא הביא עליהם

פורענות עד שנכנסו כל הצדיקים 
במחנה    סל' פס'   ורוח 

נסע מאת יי' מלמד שהייתה פורחת 
בגיזין של צמר ויגז שלוים מן הים 
יש' אומ' הרגה בירידתה יותר ממה 
שהרגה באכילתה ויטש על המחנה 

כדרך יום כה כלפי דרום ר' שמעו' אומ'
כדרך יום כה מלמעלן וכדרך יום כה 

וכאמתים על פני כל הארץ מלמד 
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שהיתה פורחת ועולה על רום הארץ 

שתי אמות כדי שלא יהו מצטערין 
עליה בשעת לקיטתה 

  סל' פס'    ויקם העם כל היום
ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת ויאספ'

את השליו הממעיט אל תיקרי הממעי'
אלא הממעיט העצלים והחגרין 

שבהן כנסו להן מאה כור וישטחו 
להם שטוח ר' יהודה אומ' אל תהי 
קורא וישטחו אלא וישחטו מלמד 

שטעונין שחיטה ר' אומ' אינו צריך 
הרי כבר נאמ' וימטר עליהם כעפר שאר 

מלמד שטעונין [שחיטה] ומה ת"ל וישטחו להם 
שטוח מלמד שהיתה עשויה 

משטיחין משטיחין סביבות המחנה 
יכול כדרך שכנסו ממנו הרבה כך 

אכלו ממנו הרבה ת"ל הבשר עודנו 
בן שיניהם כיון שהיה נותנו לתוך 

פיו לא היה מפסיק לפוסקו עד 
שנשמתו יוצאה כעיניין שנ' לא זרו 

מתאותם עוד אכלם בפיהם ואף אלקים 
עלה ויהרג בשמניהם ואף יי' חרה 

בעם (מלמד שלא הביא המקום עליהם)
מלמד שלא הביא עליהם הקב"ה מכה 

קשה כיוצא בזו מיום שיצאו ממצרי'
שם המקום קברות התאוה יכול ויקרא 

כך היה שמו מקודם ת"ל כי שם קברו 
את העם המתאוים על מה שאירע 

נקרא שמו ולא כך היה שמו מקודם
מקברות התאוה נסעו העם חצרות

הרי זו היתה בשעה שנצטרעה מרים
 ותדבר מרים      סל' פס'  

ואהרן במשה אין דיבור בכל מקום 
אלא לשון קשה וכן הוא אומ' דבר 

האיש אדני הארץ אתנו קשות וידבר 



העם באלקים ובמשה הא אין דיבור בכל  
אלא קשה וידבר העם באלקים 

ובמשה אין אמירה בכל מקום אלא 
תחנונים וכן הוא אל נא אחי תרעו 

ויאמר שמעו נא דברי  ותדבר 
מרים ואהרן במשה מלמד ששניה'

דברו בו אלא שמרים פתחה בדבר שלא 
היתה מרים רגילה לדבר בפני אהרן אל

מפני צורך השעה כיוצא אתה אומ' 
ובאתה אתה וקראת המגילה אשר

כתבת מפי ירמיהו ולא שהיה ברוך 
רגיל לדבר בפני ירמיהו אלא מפני צורך 

השעה כיוצא בו ותדבר מרים ואהרן 
במשה מניין הייתה מרים יודעת שפס'
משה מפריה וריביה אלא שראת את 

צפורה שאינה מתקשטת בתכשיטי 
נשים אמ' לה מה ליך שאין את 

מתקשטת בטכסים נשים אמרה אין 
אחיך מקפיד בדבר לכך ידעה מרים  

לאחיה ושניהם דברו ר' נתן אומ' מרים 
היתה בצד צפורה בשעה שנ' וירץ
הנער אל משה ויאמר כיון ששמע'
צפורה אמרה ווי ל[נ]שותיהם של

אילו בכן ידעה מרים ואמרה לאחיה 
ושניהם דברו בו והרי דברים קל וחומ' 
ומה מרים שלא נתכוונה לדבר באחיה 

לגנאי אלא לשבח ולא למעט פריה 
ורביה אלא לרבות בינה לבין עצמה 

כך נענשה המתכוין לדבר בחבירו לגנאי 
ולא לשבח למעט מפריה ורביה ולא 
לרבות בינו לבין עצמו על אחת כמה

וכמה ועוד קל וחומר ומה עוזיה המלך 
שלא נתכוין ליטול לו גדולה בשביל 

כבוד עצמו אלא בשביל קונו כך 
נענש המתכוין ליטול גדולה בשביל 

כבוד עצמו ולא בשביל כבוד קונו על 
אחת כמה וכמה על אודות האשה 

הכושית מגיד הכתו' שכל מי שהיה 
רואה אותה מודה בנויה וכן הוא אומ' 

אבי מלכה ואבי יסכה אלא שהכל סוכין 
בה שנ' ויראו אותה שרי פרעה ויהללו 

אותה אל פרעה ר' אליעז' בנו של ר' יוסי 
הגלילי צפ[ר]ה צפו וראו כמה נאה אשת

כושית וכי כושית היתה והלא מדיינית 
היתה שנ' ולכהן מדין שבע בנות ומה 
ת"ל כושית מה כושית משונה בעורו 

אף צפורה משונה בנויה יותר מכל 
הנשים כיוצא בו אתה אומ' שיגיון לדוד 



אשר שר ליי' על ידי כוש בן ימיני וכי
כוש היה אלא מה כושי משונה בעורו 
כך שאול משונה (בעירו) במראה שנ' 

משכמו ומעלה גבוה מכל העם כיוצ'
בו אתה אומ' הלא כבני כושיים אתם 
לי בית ישר' וכי כושיים היו אלא מה 

כושי משונה בעורו אף ישר' משוני'
במצוות יותר מכל האומות כיוצא בו 

וישמע מלך עבד הכושי איש סריס
וכי כושי היה אלא מה כושי משונה 

בעורו כן ברוך בן נרייה משונה 
במעשיו יותר מכל בני פלטין של 

מלך כי אשה כושית לקח עוד למה 
נאמ' והלא כבר נאמ' על אודות ומה ת"ל 

אשה כושית יש לך נאה ביופיה ולא 
במעשיה במעשיה ולא ביופיה כמה 

שנ' נזם זהב באף חזיר וגו' זאת נאה 
ביופיה ונאה במעשיה לכך נאמ' כי 

אשה כושית לקח   סל' פס'

ויאמרו הרק אך במשה דבר יי'
הלא גם בנו דבר והלא עם אבות דבר 
הקב"ה ולא פירשו מפריה ורביה הלא 

גם בנו (ולא הקב"ה) ולא פירשו מפריה 
ורביה וישמע יי' מלמד שלא היה שם 

ב[י]ריה אלא בינן לבין עצמן דיברו בו שנ' 
וישמע יי' והאיש משה אלא שכבש 

משה על הדבר    סל' פס'   
והאיש משה ענו מאד עניו בדעתו 

אתה אומ' עניו בדעתו או עניו בגופו ת"ל 
ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך 

האמורי ירד על סיחון והרגו ירד על [עוג] 
והרגו ד'א' משה עניו מאד מה ת"ל והאי

משה עניו עניו בדעתו אתה אומ' עניו 
בדעתו או עניו בממונו ת"ל וגם האיש 
משה גדול מאד מצינו שפסולת לוחות 
של לוחות היה של משה שנ' פסל לך 
במקום אחר הוא אומ' והלוחות מעש' 

אלהים המה  ואומ' ויראו את אלהי ישר' 
ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר 

מקיש מעשה למעשה מה מעשה 
האמור להלן של ספיר אף מעשה 

האמור כאן ספיר מכל אדם אשר על 
פני האדמה ולא מאבות ר' יוסי אומ' 
אף מאבות ומכל האדם ולא ממלאכי 

השרת       סל' פס' 
ויאמר יי' פתאום אל משה ואל אהרן 
ואל מרים ר' שמעון בן מנסיא אומ' 

פתאום אל נתיירא משה בפתאום 



מדבר עמו צאו שלשתכם אל אהל 
מועד מלמד ששלשתם נקראו בדיבור 
אחד מה שאי איפשר לפה לומר ומה 

שאיפשר לאוזן לשמוע וכן הוא 
אומ' וידבר אלהים את הדברים האלה 
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אחת דבר אלהים שתים זו שמענו הלא 
כה דברי כאש נאם יי' וירד יי' בעמוד 

ענן ויעמד פתח האהל שלא כמדת 
בשר ודם כשהוא יוצא למלחמה 

יוצא בבני אדם מרובין וכשהו' יוצא 
לשלום אינו יוצא אלא בבני אדם 
מועטין אבל הקב"ה כשהוא יוצא 
למלחמה אינו יוצא אלא יחידי שנ'

יי' איש מלחמה וכשהוא בא בשלום 
בא באלפים וברבבות שנ' רכב רבותים
אלפי שנאן ויקרא אהרן ומרים ויצאו 

שניהם מפני מה לא יצא משה עמה'
בכלל כעס  ד'א' בא הכת' ללמדך דרך 

ארץ שכל זמן שאדם רוצה לדבר 
לחבירו לאל יאמר קרב אלי אלא 

מושכו במה שרוצה ומדבר עמו ד'א' 
שלא ישמע גנותו של אהרן ד'א' 

שאין אומרין שבחו של אדם בפניו 
שכן מצינו בנח כי אותך ראיתי צדיק 

לפני ושלא בפניו הוא א[ו]מ' אלה 
תולדות נח נח איש צדיק תמים היה
בדורתיו ר' אלעזר בנו של ר' יוסי 
הגלילי מצינו שאומ' מקצת שבחו 

של מי שאמ' והיה העולם שנ' אמרו 
לאלקים מה נורא מעשיך אם אומ' 

מקצת של מי שאמ' והיה העולם
קל וחומר לבשר ודם

  סל' פס'  ויאמר שמעו נא 
דברי אין נא אלא לשון בקשה 

והלא דברים קל וחומר [ו]מה אם מי
שאמ' העולם דיבר בתחנונים קל 

וחומר לבשר ודם ר' שמעו' בן יוחי 
אומ' אין ת"ל שמעו נא דבר אלא 
שבקשו ליכנס בתוך דברי המקום

אמ' להם הקב"ה המתינו לי עד 
שאדרש קל וחומר שלא יהא אדם 

נכנס לתוך דברי חבירו  אם יהיה נביאכם
או כשם שאני מדבר בחלום ובחזיון

עם הנביא כך אני מדבר עם משה ת"ל 
לא כן עבדי משה חוץ ממלאכי 

השרת ר' יוסי אומ' אף ממלאכי השרת 



ר' יוסי אומ' פה אל פה אדבר אמרתי 
לו לפרוש מן האשה במראה זה מראה 

דיבור אתה אומ' זה מראה דיבור או 
אינו אלא מראה שכינה הרי כבר נאמ' 
לא תוכל לראות פני ר' עקיבא האדם 

כמשמעו וחי אילו מלאכי שרת 
אמ' ר' שמע' התימני אינו כמבטל דברי 
ר' עקיבא אלא כמוסיף על דבריו אדם 

כמשמעו וחי אילו חיות הקודש 
ומלאכי השרת ר' אלעז' בר' אסי לא 

שאינן רואין אלא אף שאינן יודעי'
ותשאני רוח ואשמע אחרי ומה ת"ל  
וחי כשאדם חי (או) אינו רואה אבל

רואה הוא בשעת מיתה וכן הוא אומ' 
לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא

חיה ולא בחידות למה נאמ' לפי 
שהוא אומ' בן אדם חוד חידה או 

כשם שאני מדבר עם הנביאים בחידו'
כך אני מדבר עם משה בחידות ת"ל 
ותמונת יי' יביט זה מראה אחוריים 

אתה אומ' זה מראה אחוריים או אינו 
אלא מראה פנים ת"ל והסירותי את כפי 

וגו' זה מראה אחוריים ופני לא יראו 
אילו מראה פנים ואומ' ויפרוש אותה 

לפני והיא כתובה פנים ואחור והא אף 
קלי הדעת וההדיוטות כותבין כן ומה 

ת"ל פנים ואחור פנים בעולם הזה ואחור 

מתן שכרן של צדיקים בעולם (הבה)
הבא ופורענותן של רשעים לעולם 

הבא וכתוב אליה קינים והגה והי קינים 
של רשעים שנ' קינה היא וקוננוה 

והגה של צדיקים שנ' עלי עשור 
ועלי נבל עלי הגיון והי [קינים] של רשעים 

שנ' הוה על הוה תבא ומדוע לא יראת'
אין ת"ל בעבדי במשה אלא שתחת 

שדברתם כן בעבדי במשה דברתם בו
משל למה הדבר דומה למלך בשר
ודם שהיה לו אפוטרופוס במדינה 

והיו בני המדינה מדברין בפניו אמ' 
להן לא בעבדי דברתם אלא בי דברתם 
ואם תאמר אין מכיר במעשיו זו קשה 

מן הראשונה    סל' פס''    
ויחר אף יי' בם וילך מאחר שהודיע
סירחונן ואחר כך גזר עליהם נידוי 

והרי דברים קל וחומר ומה אם מי שאמ' 
והיה העולם לא כעס על בשר ודם עד
שהודיע סירחונן קל וחומר לבשר ודם

שלא יכעוס על חבירו עד שיודיענו 



סרחונו ר' נתן אומ' הודיען סירחונן 
וגזר עליהם נידוי כדי שלא יאמרו 
כדרך שאמ' איוב הודיענו על מה 

תריבני   סל' פס'   והענן 
סר מעל האהל משל למלך בשר 

ודם שאמ' לפדגוג רדה את בני אבל 
משאלך לי רדהו מפני שרחמי האב 

על הבן והרי דברים קל וחומר אם חס 
המקום על הצדיקים בשעת כעסו 

קל וחומר בשעת רצון שנ' כה אמר יי' 
בעת רצון וגו' והענן סר מעל האהל

מלמד שנצטרעה בעזה ללמדך 
שנקיי בשר היו כאן הוא אומ' ויאמר 

יי' לו עוד הבא נא ידך בח[י]קך ללמדך 
שנקיי בשר היו ויפן אהרן שנפנה 

מצרעתו ר' יהודה בן בתירא אומ' עתיד 
ליתן את החשבון כל מי שאומ' אהרן 

נתנגע את מי שאמ' והיה העולם כיסה 
עליו אתה מגלה אותו ועתיד ליתן את 
החשבון כל מי שאומ' צלפחד מקושש 

היה את מי שאמ' והיה העולם כיסה 
עליו אתה מגלה אותו ועתיד ליתן את 

החשבון כל מי שאומ' עקביא בן מהללא' 
נתנדה ויפן אהרן אל מרים והנה 

מצורעת מגיד הכת' שכל זמן שהיה 
רואה אותה היה פורחת בה ויאמר 
אהרן בי אדוני אל נא תשת עלינו 

חטאת אמ' לו אם שוגגין היינו מחול 
לנו כמזידין אל נא תהי כמת מה המת 

מטמא באהל אף מצורע מטמא 
בביאה אמ' אהרן נמצאתי מפסיד 

לאחותך שאיני יכול לא לטהרה
ולא לסוגרה ולא לטמאה לפי דרכינו 
למדנו שהיה אהרן דורש אין האדם 

רואה בנגעי קרובין אשר בצאתו 
מרחם אמו אמנו יצתה אלא שכינה 

הכת' ויאכל חצי בשרו חצי בבשר(ו)נו
היה צריך לומר כי כעינין שנ' אלא
כי אחינו בשרינו הוא ויצעק משה 

אל יי' לאמר אל נא רפא נא לה בא 
הכת' ללמדך דרך ארץ שכל זמן 

שאדם רוצה לבקש שאילותיו צריך 
שיאמר שנים ושלשה דברי תחנונים 
ואחר כך יבקש שאלותיו אל נא מה 

אל נא אלא שאמ' לו השיבני אם 
מרפא את אם לאו עד שהשיבו 

הקב"ה ויאמר יי' אל משה ואביה 
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ירק בפניה וגו' ר' אלעז' בן עזריה אומ' 
בארבע מקומות ביקש משה מלפני 

הקב"ה והשיבו על שאילותיו כיוצא 
בו ויאמר משה לפני יי' (יפקד יי' אלהי

הרוחות לכל בשר) אין ת"ל לאמר אלא 
שאמ' לו השיבני אם גואלם אם לאו 

עד שהשיבו הקב"ה עתה [תראה] אשר אעשה 
כיוצא בו ויאמר משה לפני יי' יפקד יי' 
אלהי הרוחות אין ת"ל לאמר אלא שא'

לו השיבני אם ממנה אתה פרנסין 
עליהן אם לאו עד שהשיבו הקב"ה 

ויאמר יי' משה קח לך את יהושע בן 
נון כיוצא בו ואתחנן אל יי' בעת ההיא

לאמר מה ת"ל לאמר אלא שאמ' לו 
השיבני אם נכנס אני לארץ אם לאו 
עד שהשיבו המקום רב לך אל תוסף

דבר יהושע בן נון העומד לפניך הוא 
ף כאן אתה אומ' אין ת"ל לאמר וגו' א

אלא אמ' לו השיבני אם מרפא את
ואם לאו עד שהשיבו הקב"ה ואביה 

אל נא רפא נא לה מפני ירוק ירק בפניה 
מה לא האריך משה בתפילה שלא 
יהו ישר' אומ' אחותו נתונה בצרה

והוא עומד ומרבה בתפילה ד'א' לא 
זה הוא אומ' שמשה מתפלל והקב"ה
שומע תפילתו כמה שנ' ותגזר אומר

ויקם ל(ך)[ו] ואומ' אז תקרא ויי' יענה 
שאלו תלמידיו של ר' אליעז' עד 

כמה יאריך אדם בתפילה אמ' להם 
אל יאריך יותר ממשה שנ' ואתנפל 

לפני יי' ארבעים יום ועד כמה יקצר 
אדם בתפילה אמ' להם אל יקצר יותר

ממשה שנ' אל נא רפא נא לה יש 
שעה לקצר ויש שעה להאריך

      סל' פס'  ויאמר יי' אל 
משה ואביה ירק ירק וגו' ר' אחי בר' יאש'

אומ' שתי נזיפות נזפה אילו אביה בשר 
ודם נזפה עד שתהא מוכלמת שבעה 

או אם אביה בשר ודם שבעה קל 
וחומר מי שאמ' והיה העולם שבעה

תסגר הקב"ה הסגירה והקב"ה טימאה 
והקב"ה טיהרה ששבעת ימים מלמד
שבעת ימים מלמד שבמידה שאדם 

מודד בה מודדין לו מרים המתינה למשה 
שעה אחת שנ' ותתצב אחותו מרחוק 

לפיכך עיכב [לה] המקום ארון ושכינה 
כהנים ולויים וישראלים ושבעה ענני 

כבוד שנ' והעם לא נסע עד האסף מרים 



יוסף זכה בעצמות אביו אין באחיו גדול 
המנו שנ' ויעל יוסף לקבור את אביו

ויעל עמו גם רכב גם פרשים מי לנו גדול 
ממשה שלא נתעסק בו אלא הקב"ה 

שנ' ויקבור אותו בגיא ר' יהודה אומ' 
אילמלי מקרא כת' אי אפשר לומרו 
עלה אל הר העברים הזה הר נבו זה 

נחלת בני ראובן שנ' ובני ראובן בנו את 
חשבון ואת אלעלה ואת קרייתים 

ואת נבו לא נקבר אלא בנחלתו של גד 
שנ' ולגד אמר ברוך מרחיב וירא 

ראשית לו כי שם חלקת מחוקק ספון
מלמד שהיה משה נתון על ידו של 

הקב"ה ארבעת מילין מחלקו של ראובן 
לחלקו של גד שנ' ומלאכי השרת 
מקלסין אותו ואומ' צדקת יי' עשה
ולא משה בלבד אלא כל הצדיקים

הקב"ה אוספן שנ' והלך לפניך צדקך 
וכבוד יי' יאספך  ואחר נסעו העם 

חצרות וכי שתי חצרות היו שנסעו מזו 

וחנו בזו אלא כיון שנסעו ישר' לא
הספיקו להלך עד ששמעו שנצטרעה

מרים וחזרו וחנו לאחוריהם לכך נאמר 
ואחר נסעו העם חצרות 

סל' פס'    וידבר יי' דבר אל בני 
ישר' כי תבואו אל ארץ מושבותיכם ר' 

שמוא' אומ' בא הכת' ללמדך שלא 
נתחייבו ישר' בנסכים אלא מביאתן 

לארץ ואילך אחר ירושה וישיבה הכת' 
מדבר או אינו אלא בכניסתן לארץ מיד 
ת"ל כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן
לכם וירשתם אותה וישבתם בה הואיל 

ונאמרו ביאות בתורה סתם ופרט לך הכת'
באחת מהן שאינן אלא לאחר ירושה 

וישיבה אף פורטני לכל ביאות שבתור'
שלא יהו אלא לאחר ירושה וישיבה 

ללמדך שבכל מקום שנ' בכל מושבות'
אינו מדבר אלא בחוצה לארץ אמ' לו' 

ר' עקיבא לפי שהוא אומ' שבת היא 
ליי' שומע אני בין בארץ בין בחוצה 

לארץ לא ר' אמ' לו ר' ישמע' אינו צריך 
מה מצוות קלות נוהגות בחוצה לארץ 
כבארץ שבת חמורה דין הוא שתהא 

נוהגות בחוצה לארץ כבארץ  אמ' חד 
מתלמידי ר' ישמע' בא הכת' ללמדך 
נתחייב היחיד בנסכים אלא מביאתן 

לארץ ר' שמעו' בן יוחי אומ' בא הכת' 
ללמדך על נסכים שיהו קריבין בבמה 



אבא חנן אומ' משום ר' אליעז' אומ' 
(בא הכת' ללמדך לפי שנ') למה נאמ'
לפי שהיה בדין הואיל ומצינו שריבה 
כלי בית עולמים מכלי אהל מועד כך 
נרבה נסכי בית עולמים מנסכי אוהל 
מועד ת"ל ועשית אשה ליי' עולה או 

זבח מגיד הכת' שא'ע'פ' שריבה כלי בית 
עולמים מכלי אוהל מועד לא ריבה 
בנסכים ועשיתם אשה ליי' שומעני 

שכל הקרב לאשים יטענו נסכים ת"ל 
עולה אין לי אלא עולה מניין לרבות 

את השלמים ת"ל או זבח משמע מוצי'
את אילו ומ[ו]ציא חטאת ואשם ת"ל 
לפלא נדר או לנדבה לא אמרתי אלא 
בקדשים הבאים בנדר ובנדבה משמע 

מוציא את אילו ומוציא עולה חובה 
הבאה ברגלים כשהוא אומ' במועדיכם 

להביא עולה חובה הבאה ברגלים 
מביא עולה חובה ברגלים ומביא את 

חטאת חובה הבאה ברגלים ת"ל וכי תעש'
בן בקר עלה או זבח והלא בן בקר היה 

בכלל ויצא מוצא מן הכלל ללמד על 
הכלל מה בן הבקר שהוא בא בנדר ובנדב'

וטעון נסכים כך כל הבא בנדר ובנדבה 
טעון נסכים יצאו חטאות ואשמות 

שאינן באין בנדר ובנדבה שלא יטענו 
נסכים  לעשות אשה ריח ניחוח ליי' או

מן הבקר או מן הצאן למה נאמ' לפי 
שהוא אומ' ועשיתם אשה ליי' או זבח 
שומע אני אף עולת העוף טעון נסכים 
ת"ל מן הבקר או מן הצאן יצאת עולת 

העוף שלא תטעון נסכים דברי ר' יאשיה 
ר' יונתן אומ' אינו צריך שהרי כבר נאמ' 
או זבח מה זבח מין בהמה אף עולה מין 

בהמה ת"ל לעשות אשה ריח ניחוח 
ליי' מן הבקר או מ(י)ן הצאן לפי שהוא 

אומ' ועשיתם אשה ליי' עולה או זבח 
שאם אמ' הרי עלי עולה (או) ושלמים

שומע אני יביא משניהם כאחת ת"ל מן 
הבקר או מן הצאן מגיד שמביא מזה 
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בפני עצמן ומזה בפני עצמן אתה אומ' 

זה בפני עצמו ומזה בפני עצמו או 
יביא משניהם כאחת ת"ל ואם מן הצאן 

קרבנו והרי דברים קל וחומר ומה עולה 
חמורה כשירה לבא מין אחד פסח הקל 

דין הוא שיכשר לבא מין אחד הא מה



ת"ל מן הכבשים ומן העזים תקחו מזה 
בפני עצמו ומזה בפני עצמו איסי בן 

עקביא אומ' מזה בפני עצמו ומזה בפני 
עצמו אתה אומ' מזה בפני עצמו או

מזה בפני עצמו או יביא שניהם כאחד
אמרת קל וחומר ומה כבשי עצרת 
שהן זקוקין לבא שנים כשרו לבא 
מין אחד עולה שאינה זקוקה לבא 
שנים אינו דין שתיכשר לבא מין 

אחד לא אם אמרת בשני כבשי 
עצרת שמיעט הכת' על הבאתן לפיכך 

כשרו לבא מין אחד תאמר בעולה 
שריבה הכת' על הבאתה לפיכך לא 

תכשר לבא אלא מין אחד הרי שעירי
ראשי חדשים יוכיחו שריבה הכת' 

על הבאתן והוכשרו לבא מין אחד והם
יוכיחו לעולה שא'ע'פ' שריבה הכת' 
על הבאתה תכשר לבא מין אחד לא 

אם אמרת בשעירי ראשי חדשים 
שא'ע'פ' שריבה הכת' את הבאתן אינן 

באין בכל שנה כולה לפיכך (לא) כשרו 
לבא מין אחד תאמר בעולה שריבה 

הכת' על הבאתה ובאה בכל ימות 
השנה לפיכך לא תכשר לבא אלא

מין שנים הרי חטאת תוכיח שריבה 
הכתו' על הבאתה ובאה בכל ימות השנ' 

וכשירה לבא מין אחד והיא תוכיח 
לעולה שא'ע'פ' שריבה הכת' על הבאת'

ובאה בכל ימות השנה שתיכשר לבא 
מין אחד לא אם אמרת בחטאת שמיע'

הכת' על הבאתה ואינה באה בנדר ובנדב'
לפיכך כשירה לבא מין אחד תאמר 

בעולה שריבה הכת' על הבאתה ובאה 
בנדר ובנדבה לפיכך לא תכשר לבא (על)

אלא מין שנים הא מה ת"ל מן הכבשים 
ומן העזים תקחו מזה בפני עצמו ומזה 

בפני עצמו מן הבקר או מן הצאן 
והקריב המקריב אין לי אלא איש 

אשה מניין ת"ל המקריב מכל מקום 
והקריב המקריב ר' נתן אומ' זה בנה אב 

לכל המתנדב במנחה שלא יפחות 
מעשרים ולוג שמן והקריב המקריב

קרבנו ליי' ויין לנסך רביעית ההין שמן 
לבילה ויין לנסך תעשה על העולה 
או לזבח למה נאמ' לפי שהוא אומ' 

ועשיתם אשה ליי' עולה או זבח 
שאם אמ' הרי עלי עולה מנחה הרי 

עלי שלמים שומע אני יביא נסך 



אחד לשניהם ת"ל יעשה על העולה 
או לזבח מגיד למזה בפני עצמו ולז'

בפני עצמו אבא חנן אומ' משום 
ר' אליעז' למה נאמ' שהיה בדין ומה 

אם ממקום ששוה מעשה שור עול'
למעשה כבש עולה לא שנה לו 

בנסכים מקום שלא (ש)ש[ו]ה מעשה 
כבש עלה למעשה כבש שלמים 

אינו דין שלא ישוה לו בנסכים ת"ל 
תעשה על העולה או לזבח מגיד הכת'

שא'ע'פ' שלא שוה מעשה כבש 
עולה למעשה כבש שלמים 

שישוה ל(א)[ו] בנסכים ר' נתן אומ' 
תעשה על העולה או לזבח זו עולת 

מצורע או לזבח זו חטאת או לזבח זו
אשמות ר' יונתן אומ' לכבש האחד 

להביא את עולת יולדת שתהא טעונה
נסכים שלא שמענו בכל התורה כולה 
או אינו (א') מדבר אלא באיל כשהוא 

אומ' או לאיל תעשה מנחה הרי איל 
אמור הא מה ת"ל לכבש האחד להביא 

עולת יולדת שתטעון נסכים שלא 
שמענו לה בכל התורה כולה ר' אומ'
לכבש האחד להביא את אחד עשר 

שבמעשר או לאיל תעשה מנחה 
בא הכת' לחלוק בין נסכי כבש לנסכי 

איל שהיה בדין בן בקר טעון נסכים ובן 
הצאן טעון נסכים אם למדתי לבן בקר

שלא חלק ת[ו]רה ביין נסכי שור כך לא 
תחלוק בין נסכי כבש לנסכי איל ת"ל או 

לאיל תעשה מנח' בא הכת' לחלק בין 
נסכי כבש לנסכי איל אבא חנן אמ' 

משום ר' אליעז' למה נאמר לפי שהיה 
בדין מה אם במקום שריבה בנסכים לא 

ריבה בין עגל לשור מקום שמיעט 
בנסכים אינו דין שלא נרבה בין כבש 
לאיל ת"ל או לאיל תעשה מנחה מגיד 

הכת' שא'ע'פ' שמיעט הכת' בנסכים 
ריבה בין כבש לאיל תעשה מנחה
סולת שני עשרונים למה נאמ' לפי

שהיה בדין הואיל וכבש טעון שתי 
עשרונות ואיל לעולה טעון שתי 

עשרונות אם למדתי לכבש העומר 
שא'ע'פ' שכפל עשרונותיו לא יכפיל

נסכיו ת"ל או לאיל תעשה מנחה מגיד 
הכת' שכשם שכפל עשרונותיו כך 

כפל נסכיו ויין תקריב לנסך שלשית 
ההין שמן לבילה ויין לנסך תקריב ריח 



ניחוח ליי' נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה 
רצוני וכי תעשה בן בקר בן בקר היה בכלל 

ויצא מוצא מן הכלל ללמד על הכלל 
מה בן בקר שהוא בא בנדר ובנדבה

וטעון נסכים אף כל הבא בנדר ובנדבה 
טעון נסכים יצאו חטאת ואשם 

שאינן באין בנדר ובנדבה וטעון נסכים
עולה או זבח למה נאמ' לפי שהוא אומ' 

ועשיתם אשה ליי' שאם אמ' הרי עלי 
עולה הרי עלי שלמים שומע אני יביא 
נסך אחד לשניהם ת"ל עולה או זבח 

מגיד שמביא לזה בפני עצמו ולזה 
בפני עצמו או אפילו אמ' הרי עלי חמשה 

שוורין לשלמים שומע אני יביא נסך 
אחד לכולן ת"ל עולה או זבח מגיד 
שמביא לכל אחד ואחד בפני עצמו

אבא חנן אומ' משום ר' אליעז' למה 
נאמ' שהיה בדין ומה אם במקום ששוה 

מעשה כבש עולה למעשה שור 
לעולה לא שוה לו בנסכים קל וחומר

שלא שוה מעשה שור עולה 
למעשה שור שלמים (שלמי שוה לו)
אינו דין שלא ישוה לו בנסכים ת"ל 

עולה או זבח מגיד הכת' שא'ע'פ' שלא 
שוה מעשה שור עולה למעשה 

שור שלמים שוה לו בנסכים וכי תעשה 
בן בקר והקריב על בן הבקר מנחה סולת

שני עשרונים ויין תקריב לנסך חצי 
ההין שמן לבילה ויין לנסך תקריב

אשה ריח ניחוח ליי' על גבי ספלין אתה
אומ' על גבי ספלין או אינו אלא על 

גבי א[י]שים אם אמרת כן נמצאת מכבה
את המנורה והתורה על גבי ספלי(ם)[ן] 

אמרה אש תמיד תוקד הא מה ת"ל 
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אשה ליי' על גבי ספלים אשה ריח ניחוח
ליי' נחת רוח לפי שאמרתי ונעשה רצוני

ככה יעשה לשור האחד מגיד שלא 
חלקתה תורה בין נסכי עגל לנסכי שור 

שהיה בדין בן הצאן טעון נסכים ובן 
בקר טעון נסכים אם למדתי שחלקה 

תורה בין נסכי כבש לנסכי איל כך תחלוק 
בין נסכי עגל לנסכי שור ת"ל ככה יעשה 

לשור האחד מגיד שלא חלקה תורה 
בין נסכי עגל לנסכי שור אבא חנן 

אומ' משום ר' אליעז' למה נאמ' שהיה 
בדין ומה אם במקום שמיעט בנסכים 



(לא) ריבה בין כבש לאיל מקום שריבה 
בנסכים אינו דין שריבה בין עגל לשור 
ת"ל ככה יעשה לשור האחד מגיד הכת' 
שא'ע'פ' שריבה הכת' בנסכים לא ריבה 

בין עגל לשור או לאיל האחד למה 
נאמ' ומה שחלקה תורה לנסכי בן שנה 

לנסכי בן שתים (בין) כך תחלוק בין נסכי 
בני שתים לנסכי בני שלש ת"ל או לאיל 
האחד מגיד הכת' שא'ע'פ' שחלקה תורה
בין נסכי בני שנה לנסכי בני שתים לא 

תחלוק בין נסכי בני שתים לנסכי בני
שלש או לשה בכשבים למה נאמ' 
שהיה בדין הואיל ומצינו שחלקה

תורה בין נסכי כבש לנסכי איל כך 
תחלוק לנסכי כבשה לנסכי רחל ת"ל או 

לשה בכשבים מצינו הכת' שא'ע'פ'
שחלקה תורה בין נסכי כבש לנסכי איל 

כך תחלוק לנסכי כבשה לנסכי רחל
או בעזים למה נאמ' שהיה בדין הואיל 

ומצינו שחלקה תורה בין נסכי איל 
לנסכי כבש כך תחלוק בין נסכי גדי 

לנסכי תייש ת"ל או בעזים מקיש 

גדול שבעזים לקטן שבכשבים מה 
זה שלשת לוגין אף זה שלשת לוגין

(כמס ש') כמספר אשר תעשו אין לי 
אלא הן תמורותיהן מניין ת"ל כמספר 

אשר תעשו שלא ימעיט או אם 
רצה לרבות ירבה ת"ל ככה תעשו לאחד 

כמספרם דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומ' 
אינו צריך שהרי כבר נאמ' כל האזרח 

יעשה ככה את אלה שלא ימעיט או 
אם רצה לרבות ירבה ת"ל כמספר אשר 

תעשו או אם רצה לכפול יכפול ת"ל 
ככה תעשו לאחד כמספרם מיכאן 

אמרו מערבין נסכו פרים בנסכי פרים 
נסכי א[י]לים בנסכי אילים נסכי כבשים 

בנסכי כבשים נסכי יחיד בנסכי ציבור 
של יום בשל אמש אבל אין מערבין 
נסכי כבשים בנסכי פרים ואיל מיכן 

אמרו לוג לא יביא שנים שלשה 
יביא ארבעה ארבעה יביא חמשה 
יביא ששה מיכן ואילך יביא כשם 

שהציבור מביאין חובה כך יחיד 
מתנדב נדבה ד'א' ככה תעשו לאחד

כמספרם להביא את אחד עשר 
שבמעשר  כל האזרח יעשה

ככה את אלה למה נאמ' לפי שהוא 
אומ' ומעוך וכתות ונתוק וכרות אלא



אי אתה מקבל מהן אבל אתה מקבל 
מהן עולה אחר שלמדנו שהגוי מביא 

עולה זכיתי לדין כבתחילה ישר' 
מיבא עולה והגוי מביא עולה או

מה ישר' מביא נסכים אף הגוי מביא 
נסכים ת"ל כל האזרח יעשה ככה את 

אלה ישר' מביא נסכים ואין הגוי 
מביא נסכים מיכאן אמרו גוי 

ששילח עולתו ממדינת הים ולא של'
עמה נסכים יקרבו נסכים משל ציבור 

    סל' פס'   וכי יגור 
אתך אין לי אלא המתגייר שנתגייר 

מניין ת"ל או אשר בתוככם לדורותיכם 
ועשה אשה מן דמים או אינו אלא 

מן המנחה ת"ל ככם מה אתם מן הדמים 
אף הגרים מן דמים או מה אתם בדם 

בהמה אף הגרים בדם בהמה ת"ל לכם לכם 
הקדשתם ולא הקדשתם בדם בהמה ר' אומ' 

מה ישר' שלא באו לברית אלא בשלש'
דברים במילה ובטבילה ובהוצאת קרבן 
אף הגרים כיוצא בהן או מה ישר' בדם 

עולה ובזבחי שלמים ת"ל ועשה אשה
ריח ניחוח ליי' אמרת צא וראה א[י]זוהו מן 

דמים שכולן עולה לאישים אין לך 
ה[י]מנו היתר אי אתה מוצא אלא עולת 
העוף אמ' להביא פרידה אינו יכול שהרי

לא מצינו פרידה אחת בכל התורה 
כולה מיכן אמרו כל הקיניין שבתורה 

חציין לעולה וחצאיין לחטאת חוץ 
משל גר מפני שכולן כליל לאישים 
ככה תעשו כן יעשה למה נאמ' לפי

שהיה בדין (בדי') הואיל ומצינו תורה 
את קורבנותיו כך תחלוק את נסכיו ת"ל 

ככה תעשו כן יעשה מה אתם ששה 
לפר וארבעה לאיל ושלשה (לאיל) לכבש 

אף הגרים כיוצא בהן 
  סל'  פס'    הקהל אין לי אלא 

אנשים נשים מנ<.. ...> אחת יהיה
לכם ולגר הגר להביא <... ..>מעש'

בישר' להביא גרים שבכל <...>
שמעשה בישר' צריך להביא א?ת?

הגרים חוקת עולם לדורותיכם <..>הוג 

הדבר לדורות ככם כגר יהיה לפני יי' למה 
נאמ' לפי שנ' והיה על מצח[ו] (אהרן) תמיד 

לרצון אין לי אלא הציץ מרצה לישר'
לגרים מניין ת"ל ככם כגר יהיה לפני יי' 
תורה אחת ומשפט אחת יהיה לכם ולגר 



הגר אתכם בא הכת' והשוה גר לאזרח
לכל מצות שבתורה   סליק פס' 

  וידבר יי' אל משה דבר אל בני 
ישר' בבאכם אל הארץ אשר אני מביא 
אתכם וגו' ר' ישמעא' אומ' שינה הכת' 
ביאה זו מכל ביאות שבתורה הוא אומ' 

והיה כי תבא והיה כי יביאך יי' אלהיך וכאן 
הוא אומ' בבאכם ללמדך שכיון שנכנסו 

ישר' לארץ מיד נתחייבו בחלה 
אשר אני מביא אתכם שמה מיכאן אתה
אומ' פירות חוצה לארץ שנכנסו בארץ 
חייבין בחלה יצאו מיכן לשם ר' אליעז' 

מחייב ור' עקיב' פוטר ר' יהודה אומ'
אף פירות חוצה לארץ ר' אליעז' פוטר 

שנ' והיה באכלכם מלחם הארץ להוציא 
את של חוצה לארץ ר' עקיבא מחייב 

שנ' שמה שם אתה חייב חוץ לשם 
אתה פוטר יצאו מיכן לשם ר' אליעז' 

מחייב שנ' והיה באכלכם מלחם הארץ 
בין בארץ ובין בחוצה לארץ ר' עקיבא

פוטר שנ' שמה שם אתה חייב חוץ 
לשם אתה פטור והיה באכלכם מלחם 

הארץ למה נאמ' לפי שהוא אומ' 
ראשית עריסותיכם שומע אני אף 
שאר פירות במשמע הרי אתה דן 

נאמ' כאן לחם ונאמ' להלן לחם מה 
לחם האמור להלן חמשת המינין אף 

לחם האמור כאן חמשת המינין ואילו 
הן חיטין ושעורין וכוסמ[י]ן שיבולת 
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שועל והשיפון יצאו אורז ודוחן 

והפרגין והשומשמין שאינן באין 
לידי מצ(ו)ה וחמץ אלא לידי סירחון 

תרימו תרומה ליי' בתרומה גדולה הכת' 
מדבר דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומ' לפי 

שהוא אומ' מעשר דגנך חובה אתה
אומ' או אינו אלא רשות ת"ל תרימו 
תרומה ליי' חובה ולא רשות ראשית 

עריסותיכם למה לפי שהוא אומ' והיה 
באכלכם מלחם הארץ שומע אני 

אף הקמחין במשמע ת"ל מראשית 
עריסותיכם משתתערס מיכאן 

אתה אומ' אוכלין עראי מן העיסה 
עד שתתגלגל בחיטין ותיטמטם בשעורי'

גילגל בחיטין וטימטמה בשעורים
האוכל ממנה חייב מיתה כיון שמתנת 
מים מגבהת חלתה ובלבד שתהא שם 

חמשת רבעים קמח ועוד כדי שיהא



בהן שיעור שאין מפרישין חלה מן 
הקמח איזו היא גמר מלאכה עד

<..>מתה בתנור דברי ר' עקיבא ר' יוחנן
<...> אומ' עד שתיתגלל בחיטין 
<..>ה בשעורים (האוכל ממנה)

<...>  הרי שלא הפריש חלה מן 
ה<..> שומע אני שלא יפריש חלה

מן ה<..>חם ת"ל כתרומת גורן כן תרימו 
<..>?ת?ה מה תרומת גורן אחת אף חלה 

אחת ומה תרומת גורן עולה באחד
ומאה אף חלה כיוצא בה ומה תרומת

גורן אם נפלה לתוך מאה מדמעת
וחייבת בחומש אף חלה כיוצא בה

דברי ר' יאשיה נם לו ר' יונתן אתה
מקישו (ע)לתרומת גורן סתומה ואני 

מקישו לתרומת מעשר מפורשת 

אמ' לו תינטל אחד מעשרה אמ' לו 
תינטל אמ' לו הרי אומ' כתרומת גורן 
כן תרימו אותה לתרומת גורן הקשתה 

ולא הקשתה לתרומת מעשר מראשי
עריסותיכם למה נאמ' לפי שהוא

ראשית עריסותיכם שומע אני את 
הראשונה שבעיסות ת"ל מראשית 

עריסותיכם מקצתה ולא כולה 
מראשית עריסותיכם להביא לקט 

שכחה ופיאה שחייבין בחלה שהיה 
בדין ומה שאר פירות שחייבין 

במעשר(ות) פטורין מן החלה ת"ל 
מראשית עריסותיכם להביא לקט 

שכחה ופיאה (שפטורין מן המעשר)
שחייבין בחלה ראשית עריסותיכ'
להביא שאר פירות שפטורין מן 

(המע') החלה שהיה בדין ומה לקט 
שכחה ופיאה שפטורין מן המעשר 

חייבין בחלה פירות שחייבין במעשר
אינו דין שיהו חייבין בחלה ת"ל לחם 

נאמ' כאן לחם ונאמ' להלן לחם מה 
לחם האמור להלן חמשת המינין אף 

לחם האמור כאן מחמשת המינין  
מראשית עריסותיכם שומע אני אף 

עיסת תרומה ועיסת מעשר שיני 
במשמע ת"ל חלה תרימו תרומה את 

שהמורם קודש והשאר חולין ולא 
שזה וזה קודש אבל אמרו עיסת 

מעשר שיני בירושלים חייבת בחלה  
תתנו ליי' תרומה למה נאמ' לפי 

שהוא אומ' חלה תרימו תרומה אבל 
לא שמענו שיעור חלה תתנו ליי' 



תרומה עד שיהא כדי מתנה לכהן 
מיכן אמרו שיעור חלה של בעל 

הבית אחד מעשרים וארבעה ושל
נחתום אחד מארבעים ושמונה אמ' ר' 

יהוד' מפני מה אמרו חלה של בעל הבית 
אחד מעשרים וארבעה ושל נחתום 

מארבעים ושמונה לפי שהאיש עינו 
יפה והאשה עינה רעה וכשתפחות לא 

תפחות מארבעים ושמונה שנ' תתנו 
ליי' תרומה עד שיהא בזה כדי מתנה 

לכהן ובזה כדי מתנה לכהן מאיכן אתה
אומ' בעל הבית שעשה משתה לבניו 

אחד מעשרים וארבעה והאשה 
שעושה ומוכרת בשוק אחד מארבעי'

ושמונה ניטמאת עיסתה שוגגת או 
אנוסה אחד מארבעים ושמונה מזידה 

נוטלת אחד מעשרים וארבעה שלא 
יהא חוטא נשכר ר' שמעון בן יוחי אומ' 

אפילו לא עלת אלא אחד מששים 
יצא ובלבד שלא יתכוין לדורותיכם [להביא עיסת שביעית]

שחייבת בחלה שהיה בדין מה שאר 
פירות שחייבין (בחלה) במעשר פטורין

מן החלה עיסת שביעית שפטורה 
מן המעשר אינו דין שפטורה מן 

החלה הרי לקט שכחה ופיאה יוכיחו 
שפטורה מן המעשר וחייבת בחלה והם

יוכיחו לעיסת שביעית שא'ע'פ' 
שפטורה מן המעשר שתהא חייבת 
בחלה לא אם אמרת בלקט שכחה 

ופיאה שמינן חייבין במעשרות לפיכך 
חייבין בחלה תאמר בעיסת שביעית 

שמינה פטור מן המעשר לפיכך תהא 
פטורה מן החלה ת"ל לדורותיכם להביא 

עיסת שביעית שתהא חייבת בחלה 
מיכאן אמרו האוכל מעיסת שביעית 

עד שלא הורמה חלתה חייב מיתה וכי 

תשגו ולא תעשו ע"ז היתה בכלל כל 
המצוות שהציבור מביאין עליה פר 

והרי הכת' מוציאה מכללה להחמיר עליה 
ולידון בקבועה שה(יא)ציבור מביאין 

עליה פר ושעיר פר לעולה ושעיר 
לחטאת לכך נאמר פרשה זו וכי תשגו

ולא תעשו בע"ז הכת' מדבר או אינו אלא 
באחת מכל המצוות האמורות בתורה 

ת"ל אם מעיני [העדה] נעשתה בשגגה ייחד הכת' 
מצות זו בפני עצמה ואיזו זו ע"ז אתה 

אומ' זה ע"ז או אינו אלא אחת מכל 



מצוות האמורות בתורה ת"ל וכי תשגו 
ולא תעשו באו כל המצוות ללמד על 
אחת מן העובר על כל המצוות פורק 
עול ומיפר ברית ומגלה פנים בתורה 

ואיזו זו ע"ז שנ' לעבור בריתו ואין ברית 
אלא תורה שנ' אלה דברי הברית ר' 

אומ' נאמ' כאן כל ונאמ' להלן כל מה 
כל האמור כאן בע"ז הכת' מדבר אף כל 

האמור להלן בע"ז הכת' מדבר אשר 
צוה יי' את משה מניין אתה אומ' שכל 

המודה בע"ז כופר בעשרת הדברות ת"ל 
אשר דבר יי' אל משה ולהלן הוא אומ'
וידבר אלהים את הדברים האלה לאמר
אחת דבר אלהים הלא כה דברי כאש 
מניין אף כמה שנצטוה משה ת"ל כל 
אשר צוה יי' אליהם ביד משה מניין 

אף שנצטוו נביאים ת"ל מן היום אשר 
צוה יי' ו[הלאה] מניין אף שנצטוו אבות ת"ל 

(והלאה) לדורותיכם והיכן התחיל הקב"ה
לצוות שנ' ויצו יי’ אלהים על האדם 
מגיד הכתו' שכל המודה בע"ז כופר 

בעשרת הדברות ובמה שנצטוה משה 
ובמה שנצטוו נביאים ובמה שנצטוו 
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אבות וכל הכופר בע"ז מודה בכל התורה 

כולה והיה אם מעיני העדה נעשתה 
בשגגה ייחד הכת' מצוה זו אמורה בפני 
עצמה ואיזו זו ע"ז ועשו כל העדה פר 
בן בקר אחד למה נאמ' שהיה בדין הוא

הואיל ומה שאין הציבור מביאין פר 
לעולה מביאין פר לחטאת כאן 

שהציבור מביאין פר לעולה אינו דין 
שמביאין פר לחטאת ת"ל ועשו כל

העדה פר ומנחתו ונסכו לעולה [מנין] אף
לחטאת ת"ל כמשפט כסדר האמור 

ושעיר עזים אחד לחטאת למה נאמ' 
שהיה בדין מה אם [ב]מקום שאין 
הציבור מביאין פר לעולה מביאין 
שני שעירים לחטאת כן שהציבור 

מביאין פר לעולה אינו דין שיביאו 
שני שעירים לחטאת ת"ל ושעיר 
עזים אחד לחטאת וכפר הכהן על 
כל עדת בני ישר' מניין אתה אומ' 
שאם עיכב אחד מן השבטים ולא 

הביא שהוא מעכב את הכפרה ת"ל וכפר 
הכהן על כל עדת בני ישר' ונסלח להם 

שומע אני בין שוגגין בין מזידין ת"ל 
כי שגגה היא ר' אליעז' אומ' בא הכת' 



לעשות זדון הציבור כשגגה שאפיל'
הם מזידין יהא לפני כשגגה לכך נאמר 

כי שגגה ר' אומ' מניין אתה אומ' 
שאם היו מקצת ציבור שוגגין ומקצת' 
מזידין שהן לפני כשגגה ת"ל כי שגגה 
היא והם הביאו את קרבנם אשה ליי' 

ר' יאשיה אומ' שבט שעשה על 
הוריית בית דין ועשו שאר שבטים  

על ידיו ת"ל והם הב[י]או את קרבנם אשה 
ליי' ר' יונתן אומ' אין לי אלא שבט 

שעשה על הוריית בית דינו אותו
שבט חייב שהוא מביא היעשה על 

הוריית בית דין הגדול מניין ששאר 
שבטים מביאין על ידיו ת"ל והם הביאו 

את קרבנם אשה ליי' ר' יהודה אומ' 
שבט העושה על הוריית בית דינו אותו 

שבט חיב שאר כל השבטים פטורין 
עשה על הוריית בית דין הגדול אותו 

שבט מביא פר ושאר כל השבטים 
מביאין על ידיו ומהן מביאין על ידיו 

שנים עשר פרים ר' שמעון בן יוחי אומ' 
שלש עשרה שר' שמעון בן יוחי אומ' 

פר אחד לבית דין במה דברי אמור בשאר 
מצות אבל בע"ז מתחייב פר ומתחייב 
שעיר פר לעולה ושעיר לחטאת ולכך 
נאמ' פרשה זו רוב השבט ככל השבט 
רוב הציבור ככל הציבור והם הביאו 

את קרבנם אשה ליי' זו עולה וחטאתם
זו חטאת על שגגתם זו חטאתם 

כששגגתם מה שגגתם בכל המעשים אף 
חטאתם בכל המעשים  ונסלח אין לי 

אלא אנשים נשים מניין ת"ל ונסלח לכל 
עדת בני ישר' ולגר הגר בתוכם לפי 

שמעשה בישר' להביא את הגרים כי לכל
העם בשגגה להוציא את המשיח 

שהיה בדין הואיל וציבור מביא קרבן 
על כל המצות ומביא קרבן על ע"ז 
ומשיח מביא קרבן על כל המצוות

ומביא קרבן על ע"ז אם למדתי לציבור 
כשם שמביא קרבן (קרבן) על כל המצות 

כך מביא קרבן על ע"ז כך משיח כשם 
שמביא קרבן על כל המצות כך מביא 
קרבן על ע"ז ועוד קל וחומר ומה אם 
במקום שאין הציבור מביא פר משיח 

מביא פר כאן שהציבור מביא פר אינו 
דין שמשיח מביא ת"ל כי לכל העם בשגגה 

להוציא מהן משיח     סל'  פס' 



ואם נפש אחת תחטא בשגגה ע"ז 
היתה כל המצוות שהיחיד מביא עליה 

כשבה או שעירה נשיא שעיר משיח 
ובית דין מביאין פר הרי הכת' מוציאה 
מכללה להחמיר עליה ולידון בקביעה 
שיהא יחיד נשיא ומשיח מביאין עליה 

עז בת שנתה לחטאת לכך נאמרה פרשה 
זו בע"ז הכת' מדבר או אינו אלא אחד

מכל מצות האמורות בתורה אמרת במה
עיניין מדבר בע"ז ר' יצחק אמ' בע"ז הכת'

מדבר [או] אינו אלא באחת (האמורות) מכל 
מצוות (המצ) האמורות בתורה הרי אתה

דן ציבור היה בכלל והוציאו הכת' מכללו 
ושינה את קרבנותיו ויחיד היה בכלל 

והוציאו הכת' מכללו ושינה את קורבנותיו 
מה להלן בע"ז הכת' מד' אף כאן בע"ז 
הכת' מדבר ואם נפש אחת תחטא בשגג

להוציא את המזידה והקריבה עז בת 
] 1] זה בנה אב[2שנתה לחטאת שבכל מקום[

שנא' עז שתהא בת שנתה וכפר הכהן 
על הנפש השוגגת חטאים שבידו הן 

גרמו לו שיביא לבית החטאת בחטאה 
בשגגה להוציא את דיקדוקי ע"ז שהיה 

בדין ומה אם מצות קלות חייב על 
דיקדוקיהן ע"ז חמורה אינו דין שיהא

חייב על דיקדוקיהן ת"ל בחטאה בשגגה 
להוציא את הספק שהיה בדין ומה אם
מצות קלות הריהו חייב על ספקן ע"ז 
חמורה אינו דין שיהא חייב על ספקה 

ת"ל וכפר עליו להוציא את הספק (שהיה

שהיה בדין ומה אם מצות קלות הריהו חייב 
על ספיקן ע"ז חמורה אינו דין שיהא 

חייב) על ספיקה ת"ל וכפר עליו להוציא 
את הספק ונסלח לו סליחה גמורה בכל 
הסליחות שבתורה  האזרח בבני ישר' 
למה נאמ' לפי שהוא אומ' כל האזרח 

בבני ישר' ישבו בסוכות שומע אני 
אף הנשים במשמע ת"ל האזרח בבני 

ישר' זה בנה אב כל מקום [שנ'] אזרח 
בזכרים הכת' מדבר  ד'א' האזרח בבני ישר' 

למה נאמ' שהיה בדין ישר' נצטוו על 
ע"ז והגרים נצטוו על ע"ז אם למדתי 

לישר' שמביאים על שגגת ע"ז אף 
הגרים על שגגת ע"ז ת"ל האזרח בבני 
ישר' מביאין על שגגת ע"ז ואין הגרים 

מביאין על שגגת ע"ז תורה אחת 
יהיה לכם ליחיד ולנשיא ולמשיח 

שהיה בדין הואיל וציבור מביא קרבן 



על כל המצוות ומביא קרבן על ע"ז 
ומשיח מביא על כל המצוות ומביא

קרבן על ע"ז אם למדתי לציבור שכש'
שמביא קרבן על כל המצות כך מביא 

קרבן על ע"ז [ועוד] קל וחומר ומה במקום 
שאין הציבור מביא פר אשם משיח 
מביא פר ת"ל תורה אחת יהיה לכם 

ליחיד ולנשיא ולמשיח לעושה 
בשגגה ר' יהודה בן בתירה אומ' הרי 

כל העושה בשגגה בע"ז כעושה 
בזדון מה ע"ז מיוחדת מעשה 

שחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה 
חטאת והנפש אשר תעשה ביד 

רמה זה המגלה פנים בתורה כמנשה 
בן חזקיהו יושב ודורש בהגדה של 

דופי לפני המקום אמ' לא היה לו 
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חטים ולא היה לו לכתוב בתורה 
ואחות לוטן תמנע עליו מפרש בקבלה 
תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דופי

אלא עשיתי והחרשתי דמית היות
אהיה כמוך כסביר אתה שמא 

כדרכו בשר ודם דרכו המקום אוכיחך 
ואערכה לעיניך בא ישעיה ופירש 

בקבלה הוי מושכי העון בחבלי תחילתו
של חטא למה הוא דומה לחוט של 

כוביא אבל סופו היות כעבותות כעגל'
(א)[ח]טאה ר' אומ' העושה מצוה אחת 

אל ישמח על אותה מצוה לסוף 
שגוררת מצות הרבה והעובר עבירה 
אחת אל ידאב לסוף שגוררת (מצות)
עבירות הרבה שמצוה גוררת מצוה 

ועבירה גוררת עבירה  את יי' הוא מגדף 
כאדם שאומ' לחבירו גררת מן הקערה 

וחיסרת איסי בן עקיבא אומ' כאדם 
שאומ' לחבירו גררת כל הקערה ולא 

שיירתה ה[י]מנה כלום ונכרת אין ונכרת'
אלא הפסקה הנפש ההיא דברי ר' 

כי דבר  עקיב' מעמה ועמה בשלום
יי' בזה זה המגלה פנים בתורה ואת 
מצוותו היפר זה המיפר ברית בשר 
מיכן אמ' ר' אלעז' המודעי המחלל 
את הקדשים והמבזה את המועדות 
והמיפר בריתו של אברהם אבינו 

א'ע'פי שיש בידו הרבה מצות כדי 
הוא לדחותו מן העולם כל התורה 

א(י)ני מקבל חוץ מדבר זה כי דבר יי' 



בזה ר' אומ' זה הלומד ואינו שונה 
(ואינו שונה) לאחרים ר' נתן אומ' זה 

היכול ללמוד ואינו למד ר' נהוראי 

אומ' זה שלא השגיח על דברי תורה 
כל עיקר ר' שמעו' אומ' בע"ז הכת' מדבר

שנ' כי דבר יי' בזה שביזה על דיבור 
ראשון שנ' כי דבר יי' בזה לו למשה 

מסיני מפי הקב"ה אנכי יי' אלקיך לא יהיה 
לך אלקים אחרים הכרת תכרת הנפש

ההיא הכרת בעולם הזה תכרת לעולם 
הבא דברי ר' עקיבא אמ' לו ר' ישמעא'

לפי שהוא אומ' ונכרתה הנפש ההיא 
שומע אני שלש כריתות בשלשה 

עולמות ומה ת"ל הכרת תכרת דברה
תורה בלשון בני אדם עונה בה כל 

המתים במיתה מתכפרים להם עונה 
בה שנ' ותהי עונותיו חקוקים על 
עצמותיו או אפילו עושה תשובה 
ת"ל עונה בה ולא כל זמן שעשה 

תשובה וכן הוא אומ' שחת לו לא בניו 
מומם כשמומם בם אינן בניו וכשאין 

מומם בם בניו הם  ר' שמעון אומ' עונה 
למה נאמ' לפי שהוא אומ' פוקד עון 

אבות על בנים יכול אף ע"ז נפקדת על 
בנים על שלשים על רבעים ת"ל עונה 
בה עון תלוי ואין נפקדת לא על בנים 
לא על שלשים ולא על רבעים ר' נתן 

אומ' סימן טוב הוא לאדם שנפרעין 
ממנו לאחר מיתתו מה לו נספד ולא 

נקבר אכלתו חיה (רעה) או שירדו עליו 
גשמים סימן טוב הוא לאדם שנפרעין 

הימנו לאחר מיתתו וא'ע'פי שאין 
ראייה לדבר זכר לדבר בעת ההיא נאם 

יי' יוציאו את עצמות מלכי יהודה
ואת עצמות שריו וגו' אמ' ר' שמעון

בן אלעז' מיכן זייפתי (עצ') ספרי כותים 
שהיו אומ' אין מתים חיים אמרתי להם

הכרת תכרת הנפש ההיא עונה בה שאין 
ת"ל בה אלא שעתידה ליתן את 

החשבון ליום הדין     סל' פס'
ויהיו בני ישר' במדבר בזכות! ישר' 

הכת' מדבר שלא שמרו אלא שבת
ראשונה ושנייה חיללו וימצאו איש 
מקושש עצים תולש מן הקרקע אתה
תולש עצים מן הקרקע או אינו אלא

איש עצמו שמו מקושש ת"ל ויקריבו 
אותו המוצאים אותו מקושש עצים



תולש מן הקרקע מי היה צלפחד דברי
ר' עקיבא נאמ' כאן מדבר ונאמ' להלן 
מדבר מה מדבר האמור להלן צלפחד 

ר' יהודה בן בתירא אומ' עתיד אתה
ליתן את החשבון כל האומ' צלפחד 

מקושש היה את מי שאמ' והיה העולם 
כסה עליו ואתה מגלה אותו אלא 

מאין היה מן המעפילין היה ויעפילו
לעלות אל ראש ההר וימצאו איש 
מקושש עצים מלמד שמינה משה 

שומרין ומצאו את המקושש ויקריבו 
אותו המוצאים אותו מקושש עצים 

עוד למה נא' והלא כבר נאמ' וימצאו
איש מקושש עצים ומה ת"ל ויקריבו 

אותו מגיד הכת' שהתרו בו מעין 
מלאכתו מכאן לכל אבות מלאכות 
שבתורה מתרין בהן מעין מלאכתן 

ר' יצח' או' אין צריך ומה ע"ז חמור'
אינו חייב עד שהתרו בו (ואחר כך

הביאוהו) קל וחומר לכל מצות שבתור'
ומה ת"ל ויקריבו מלמד שהתרו בו 

ואחר כך הביאוהו אל משה  אל 
משה ואל אהרן ואל כל העדה אם 
משה לא היה יודע אהרן היה יודע 

אלא סרס את המקרא ודורשהו דברי ר' 
יאשיה אבא חנן אומ' משום ר' אליעז' 

בבית המדרש היו ובאו ועמדו לפני
כולן  סל' פס'    ויניחו 

אותו במשמר מגיד שכל חייבי מיתות
נחבשין כי לא פורש מה יעשה לו 

והלא כת' מחלליה מות י[ו]מ(ו)ת ומה ת"ל 
כי לא פורש אלא לא היה יודע באיזו 
מיתה ימות עד שנאמ' לו מפי הקדוש 

ויאמר יי' אל משה מות יומת האיש 
לדורות (נ)רגום אותו באבנים לשעה 
כל העדה במעמד כל העדה אתה אומ' 

במעמד כל העדה או כל העדה 
כמשמעו ת"ל יד העדים תהיה בו 

בראשונה להמיתו הא מה ת"ל כל 
העדה במעמד כל העדה ויציאו אותו 

כל העדה מגיד שחייבי מיתות נהרגין 
חוץ לבית דין וירגמו אותו באבנים 

וכת' אחד אומ' וירגמו אותו אבן כיצד 
נתקיימו שני כתובין הללו בית הסקילה 

היה גבוה שתי קומות אחד מן העדים 
דוחפו על מתניו נהפך על לבו הופכו על 

אם מת יצא ואם לאו העד השיני 
נוטל את האבן ונותנה על לבו אם מת 



יצא ואם לאו רגימתו בכל ישר' שנ' 
יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו 

ויד כל העם באחרונה נמצית מקיים 
רגום אותו באבנים ונמצאת מקיים 
וירגמו אותו אבן כאשר צוה יי' את 
משה אמ' להם סקלוהו וסקלו תלוהו
ותלו אבל לא שמענו שיתלו שנ' כי 
יהיה באיש חטא משפט מות והומת

ותלית אותו דברי ר' אליעז' אמ' ר' חידקא 
שמעון השקמוני היה לי חבר 
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שמקושש במיתה אבל לא היה יודע 
באיזו מיתה יומת ראויה היתה פרשת 
מקושש שתיכתוב על ידי משה אלא 

שנתחייב מקושש ונכתבה על ידו 
שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על 

ידי חייב   סלי' פס'  
ויאמר יי' אל משה דבר אל בני ישר'

ועשו להם ציצית אף הנשים במשמע 
ר' שמעון פוטר את הנשים מן הציצית 

מפני שמצות עשה שהזמן גרמא שזה
הכלל אמ' ר' שמעו כל מצות עשה 

שהזמן גרמא (נשים פטורות) נוהגת 
באנשים ואינה נוהגת בנשים בכש[י]רין 

ולא בפסולין ר' יהודה בן בבא אומ' 
בייחוד נטלו חכמים את הרדוד של
אשה מן הציצית ולא חייבן בטלית 
אלא מפני שפעמים בעלה מתכסה 

בו ועשו להם ציצית אין ציצית אלא 
דבר היוצא ודבר היוצא כל שהו וכבר 
נכנסו (זקפ) זקני בית שמאי וזקני בית 
הילל לעליית ר' יונתן בן בתירא ואמרו 

ציצית אין להן שיעור כיוצא בו אמרו 
לולב אין לו שיעור ועשו להם ציצית 

שומע אני יעשה חוט בפני ת"ל גדילים 
מכמה גדילים אתה עושה אין פחות 
משלשה דברי בית הילל בית שמאי 

אומ' שלשה של (תכלת) צמר ורביעית
של תכלת והלכה כדברי בית שמאי 

במה דבר' אמו' אבל שיריה וגרדומיה 
כל שהוא ועשו להם ציצית שומע 

אני יעשה כולה ציצית ת"ל גדילים 
שומע אני יעשה כולה גדילים ת"ל 

ציצית הא כיצד גדילה יוצאה מן 

הכנף ומן הגדילים על כנפי בגדיהם 
שומע אני אף בעלי שלש ובעלי חמש 



ובעלי שבע ובעלי שש ובעלי שמונה 
מן המשמע משמע מוציא את אילו 
ומפני משמע מוציא את אילו כרים 

וכסתות ת"ל אשר תכסה בה שומע אני אף 
כסות לילה במשמע ת"ל וראיתם אותו 

ביום ולא בלילה ואם היתה מיוחדת ביום 
ובלילה תהא חייבת בציצית במשמע 

מוציא את אילו ומוציא את (אילו) כסות 
אילו ת"ל והיה לכם לציצית מכל מקום  

(והיה לכם לציצית) ונתנו על ציצית 
הכנף פתיל תכלת טוו' ושזיר אין לי אלא 

תכלת טווי ושזיר לבן מניין הרי את דן 
הואיל ואמרה תורה תן תכלת ותן לבן מה 
תכלת טווי ושזיר ונתנו על מקום הארוג 

ולא על מקום הפתיל נתנה על מקום
הפתיל כשירה ור' יהוד' פוסל על קרן 
כשירה ר' אליעז' בן יעקב אומ' פוסל 

לפי שאמרה תורה על ארבע כנפות 
ולא על שמונה ונתנו על ציצית הכנף 
למה נאמ' לפי שהוא אומ' ועשו להם 

ציצית שומע אני יארגנה עמה ת"ל 
ועשו הא כיצד תופרה עמה שארבע 
ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן 

מצוה אחת הן ר' שמעון אומ' ארבעתן
ארבע מצוות ר' שמעון בן אלעז' אומ' 

למה נקרא שמה תכלת על שם 
שנתכללו המצריים בבכוריהם שנ' 

ויהי בחצי הלילה ויי' הכה כל בכור 
ד'א' על שם שכלו המצריים בים ד'א'

למה נקרא שמה ציצית על שם 
שהציץ המקום על בתי אבותינו 

במצרים שנ' קול דודי הנה זה בא ואו'

דומה דודי לצבי ואומ' הנה זה עומד 
אחר כתלינו משגיח מן החלונות מציץ 
מן החרכים ר' חנינא בן אנטיגנוס אומ' 
כל המקיים (מח') מצות ציצית מהו אמ'

בימים ההם והחזיקו בכנף איש יהודי
עשרה אנשים מכל לשונות הגוים וכל

המבטל מצות כנף מהו אומ' לאחוז 
בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה 
ר' מאיר אומ' וראיתם לא נאמ' כאן 

אלא וראיתם אות(ם)[ו] מגיד הכת' שכל 
המקיים מצות ציצית מעלין עליו כאילו
הקביל פני שכינה שהתכלת דומה לים 

וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא 
הכבוד שנ' וממעל לרקיע אשר על 

ראשם וראיתם אותו וזכרתם את כל 
מצות יי' ועשיתם אותם זו פרשת 



שמע אתה אומ' זו פרשת שמע או 
אינו אלא פרשת והיה אם שמוע אמרת 

צא וראה איזו היא פרשה שיש בה 
מלכות שמים ומיעט בה ע"ז אי אתה 

מוצא אלא בפרשת שמע תקדום 
פרשת והיה אם שמוע לפרשת שמע 
אמרת תקדום פרשה שיש בה קיבול 
מלכות שמים ומיעט בה ע"ז לפרשת 
(ע"ז) והיה אם שמוע שאינה ללמד 
תקדום פרשת ציצית לפרשת והיה 

אם שמוע אמרת תקדום פרשה
שנוהגת ביום ובלילה לפרשת ציצית 

שאינה נוהגת אלא ביום או יהא קורא 
שלש בערב כדרך שקורא שלש 

בשחר וראיתם אותו ביום ולא בליל
ר' שמעון בן יוחי אומ' תקדום פרשת 
שמע שיהא ללמוד לפרשת והיה אם 

שמוע תשמע שאינה אלא ללמד 

תקדום פרשת והיה אם שמוע שהיא 
ללמד לפרשת ציצית שאינה אלא 

לעשות שעל כך ניתנה תורה ללמ[ו]ד 
וללמד לשמור ולעשות וראיתם אותו

וזכרתם את כל מצות יי' ועשיתם מגיד 
שכל המקיים מצות ציצית מעלין עליו 

כאילו מקיים כל המצות והרי דברים קל 
וחומר ומה המקיים מצות ציצית מעלין
עליו כאילו מקיים כל המצות קל וחומר

לכל מצות שבתורה ולא תתורו אחרי 
לבבכם זו מצות וכן הוא אומ' ומוצא אני 
מר המות וגו' והמלך ישמח באלקים וגו'

ואחרי עיניכם זו זנות וכן הוא אומ' אותה 
קח לי כי היא ישרה בעיני  אשר אתם 
זונים אחריהם זו ע"ז כעיניין שנ' ויזנו 

אחרי הבעל ר' נתן אומ' שלא ישתה 
בכוסו ומשתמש בכוסו של חבירו 

ד'א' ולא תתורו אחרי לבבכם מגיד 
שהעינים הולכות אחר הלב או הלב 

אחר העינים אמרת שיש סומא 
שעשה כל תועבות שבעולם הא מה 

ת"ל לא תתורו אחרי לבבכם מגיד שהעיני'
הולכות אחר הלב ר' ישמעא' אומ' ולא 

תתורו אחרי לבבכם למה נאמ' לפי שהוא 
אומ' שמח בחור בילדותיך בדרך ישרה 

או בכל דרך שירצה ת"ל ולא תתורו 
אחרי לבבכם למען תזכרו ועשיתם 

לעשות זכרון כמעשה והייתם קדשים
לאלהיכם זו קדושת כל המצות או אינו 

אלא קדושת כל המצות כשהוא אומ' 



קדושים תהיו הרי קדושת כל המצוות 
אמור הא מה ת"ל והייתם קדושים זו 

קדושת ציצית מגיד שהציצית 
מוסיפות קדושה לישר' אני יי' אלהיכם

298 
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שלא יאמר אדם הריני נותן צבעונין וקלא 
אילן והן דומין לתכלת מי מודיע עלי בגלוי 

אני יי' אלהיכם דעו מה עשיתי למצריים 
שהיו מעשיהן בסתר ופירסמתים בגלוי 

והרי דברים קל וחומר אם מדת פורענות 
ממועטת בסתר הקב"ה מפרסמה בגלוי קל 

וחומר למדה טובה מרובה ד'א' למה 
מזכיר יציאת מצרים על כל מצו(ת)ה 

ומצוה משל למה הדבר דומה למלך 
שנשבה בן אוהבו ומשפדאו לא פדאו 
אלא לשם עבד שאם יגזור עליו ולא 

יהא מקבל עליו יאמר לו עבדי אתה כיון 
שנכנס למדינה אמ' לו נעול לי סנדלך 

וטול לפני כלים להוליך למרחץ התחיל 
הבן ההוא הוציא עליו שטר ואמ' 

עבדי אתה כך משפדה הקב"ה את זרע 
אוהבו לא פדאם לשם בנים אלא לשם 

עבדים שכשיגזור ולא יהו מקבלים 
עליהם יאמר להם עבדיי אתם כיון 
שיצאו למדבר התחיל לגזור עליהן 

מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורו'
כגון שבת ועריות וציצית ותפילין התחילו 

ישר' והיו מנתקין אמ' להם עבדיי אתם 
על מנת כן פדיתי אתכם על מנת שאהיה 
גוזר ואתם מקיימין אני יי' אלהיכם עוד 

למה נאמ' והלא כבר נאמ' אני יי' אלקיכם 
אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים

ומה ת"ל אני יי' אלקיכם עוד שלא יהוא 
ישר' אומ' מפני מה אמ' המקום לא 
שנעשה ונטול שכר לא עושין ולא 
נוטלין שכר כעיניין שאמרו ישר' 

ליחזקא' שנ' ויבאו אלי אנשים מזקני 
ישר' וישבו אמרו לו יחזקא' עבד

 
שמכרו רבו לא יצא מרשותו אמ' להן

הן אמרו לו הואיל ומכרנו המקום 
לאומות העולם יצאנו מרשותו אמ' להן 

הרי עבד שמכרו רבו על מנת לחזור 
שמא יצא חוץ לרשותו והעולה על 

רוחכם היו ולא תהיה אשר תאמרו נהיה 
כגוים כמשפחות האדמה לשרת עץ 

ואבן חי אני נאם יי' אם לא ביד חזקה 



ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך
עליכם ביד חזקה זה הדבר כמה שנ' הנה 

יד יי' הויה במקנך אשר בשדה ובזרוע 
נטויה זו החרב כמה שנ' וחרבו (נטויה) 

שלופה בידו נטויה ובחימה שפוכה 
זו רעב שאחר שאני מביא עליכם 

שלש פורעניות הללו זו אחר זו ואחר כך 
אמלוך עליכם על כרחכם ר' נתן אומ' 

אין לך כל מצוה ומצוה (בש) שאין מתן 
שכרה בצדה צא ולמד ממצות ציצית 

מעשה באחד שהיה זהיר במצות 
ציצית שמע שיש זונה בכרכי הים 

ונוטלת ארבע מאות זהובים בשכרה
שיגר לה ארבע מאות זהובים (לה זמן)

וקבעה לה זמן כיון שהגיע זמנו בא 
וישב לו על פתח ביתה נכנסה שפחתה 
ואמרה לה אותו האיש שקבעת לו זמן 

הרי הוא יושב על פתח הבית אמרה 
לו יכנס כיון שנכנס הציעה לו שבע 

מטות של כסף ואחת של זהב העליונה
ובין כל אחת ואחת ספסל של כסף 
ואחת של זהב כיון שהגיעו לאותו 

מעשה באו ארבע ציציות וטפחו על 
פניו ונדמו לו כארבע ע?ד?ים וטפחו לו

על פניו מיד נשמט וישב לו על גבי 
קרקע זאת נשמטה וישבה על גבי 

קרקע אמרה לו גפה של רומי איני 
מנחתך עד שתאמר מה מום ראית בי אמ' 

לה העבודה לא ראיתי ביך מום שאין 
(בכ)כיופיך בכל העולם אלא מצוה קלה 
ציונו יי' אלהינו וכתבה אני יי' אלקיכם 

שתי פעמים אני יי' אלקיכם עתיד אני דיין 
ליפרע אמרה לו איני מנחתך עד שתכתו'

לי שמך ושם עירך ושם מדרשך שאת
למד בו תורה וכתב לו שמו ושם רבו ושם 

מדרשו שלמד בו תורה עמדה וב[י]זבזה 
ממונה שליש לעניים שליש (לרביע')

למלכות ושליש נטלה עמה ובאת  
ועמדה בבית מדרשו של ר' מאיר

אמרה לו גייריני אמ' לה שמא עיניך 
נתתה באחת מן התלמידים הוצ[י]אה לה 

כתב שבידה אמ' לו עמוד זכה במקחך 
אותן מצעות שהציעה לך באיסור 

תציע לך בהיתר זו מתן שכרה בעולם 
הזה ובעולם הבא איני י[ו]דע כמה  

     סל' פס'  ויאמר 
יי' אל אהרן אתה ובניך אתך תשאו

את עון המקדש  ר' ישמעא' אומ' למי 



הדבר מסור לא הן מזהירין ר' יאשיה 
אומ' מניין אתה אומ' שאם זרק את 

הדם כראוי ואינו יודע לשם מי זרקו 
והקטיר החלב כראוי ואינו יודע לשם 

מי הקטירו  שהכהנים נושאין 
עון על כך ת"ל ואתה ובית אביך אתך 
תשמרו את עון המקדש ר' יונתן אומ' 

מניין אתה אומ' שאם זכה בבשר 
קודם זריקת דמים בחזה ושוק קודם 
הקטר חלבים שהכהנים נושאין עון 

ת"ל ואתה ובית אביך אתך תשאו את 
עון כהונתכם וכן מצינו שלא נחתם גזר 

דינן של בני עלי אלא שנהגו ביזיון 
בקדשים וכן הוא א[ו]מ' גם בטרם יקטירון

את החלב וגו' ותהי חטאת הנערים גדולה
מאד וכן מצינו שלא נחתם גזר דינם
של אנשי ירושלים אלא על שנהגו 

ביזיון בקדשים שנ' קודשי בזית ואתה 
ובניך אתך תשאו את עון כהונתכם זה 

עון דבר המסור לכהונה או אינו אלא
עון דבר המסור לבית דין אמור הא מה 

ת"ל תשאו את עון כהונתכם זה עון דבר 
המסור לבית דין כשהוא אומ' ואתה ובניך 
תשאו את עון כהונתכם לכל דבר המזבח 
הרי דבר המסור לבית דין אמור הא מה 

ת"ל תשאו את עון כהונתכם זה עון דבר 
המסור לכהונה אמרת ישר' לא ישאו

עון כהנים אבל לווים ישאו עון כהנים
ת"ל והם ישאו את עונם  וגם את אחיך 
שומע אני אף ישר' במשמע ת"ל מטה 
לוי שומע אני אף הנשים במשמע ת"ל 
לוי שבט אביך זכה עמרם שיקרא על 

שמו ר' אומ' מטה לוי שומע אני אף 
הנשים במשמע ת"ל ואת אחיך להוציא 
את הנשים  הקרב אותך ר' עקיבא אומ' 

נאמ' כאן אתך ונאמ' להלן אתך מה 
אתך האמור להלן בלוים הכת' מדבר

אף אתך האמור להלן בלוים הכת' מדבר
להזהיר הלוים בשיר על דוכנן וילוו 

עליך וישרתוך בעבודתן ומנו מהן 
גזברין ואמרכלין אתה אומ' ישרתוך  

ומנו מהן גזברין ואמרכלין או ישרתוך 
בעבודתן ת"ל ושמרו משמרתך 

ומשמרת כל האוהל עדיין אני אומ'
ישרתוך בעבודתן ת"ל ואני הנה לקחתי 

את אחיכם הלוים מתוך בני ישר' לכם
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מתנה נתונים ליי' לשם הן מסורין ולא 
לכהנים הא אין עליך לדון כלשון אחרון

אלא כלשון ראשון ישרתוך בעבודתן
ומנו מהן גזברין ואמרכלין ואתה ובניך 
אתך לפני אהל מועד הכהנים מבפנים 
והלוים מבחוץ או אילו ואילו מבפנים 

ת"ל ונלוו עליך ושמרו את משמרת אהל 
מועד הא מה ת"ל ואתה ובניך אתך לפני 

אהל מועד מבפנים והלוים מבחוץ 
ושמרו משמרתך ומשמרת כל האהל 

זו היא ישרתוך בעבודתן ומנו מהן 
גזברין ואמרכלין  אך אל כלי הקודש 

ואל המזבח לא יקרבו זה ארון וכן הוא 
אומ' ולא יבואו לראות כ וגו' מיכאן 
אמרו רמז לשירה אלא שנתפרש על 

ידי עזרא ר' חנינא בן אחי ר' יהושע אומ' 
אין צריך שכבר נאמ' והאלהים יענינו 

בקול מיכן רמז לשיר מן התורה אך אל 
כלי הקודש ואל המזבח לא יקרבו אזהר'

ולא ימותו עונש אין לי אלא לוים 
שמזהירין ועונשין על עבודת כהנים 

כהנים על עבודת לוים ת"ל גם הם גם אתם 
וכבר ביקש ר' יהושע בן חנינה לסייע 

את ר' יוחנן בן גודגדא אמ' לו חזור 
לאחוריך שכבר אתה מחייב בנפשך 

שאני מן השוערים ואתה מן 
המשוררין ר' אומ' אינו צריך שהרי 

כבר נאמ' אל תכריתו את שבט
משפחות הקהתי מתוך הלוים זאת 
עשו להם אין לי אלא בני קהת בני 
גרשון ובני מררי מניין ת"ל צו את
אהרן ואת בניו לאמר מצינו לוים 

שענושין ומוזהרין על עבודת כהנים 
כהנים על עבודת לוים מניין ת"ל ובנסוע 

המשכן יורידו אותו הלוים או מעבודה 
לחבירתה מניין ת"ל והחונים לפני המשכן 
קדמה אהל מועד מה ת"ל גם הם גם אתם 
לפי שבא קרח ועירער כנגד אהרן הזהיר 

עליו הכת' את כל העניין ונלוו עליך זה 
שאמרנו הכהנים מבפנים והלוים מבחוץ

וזר לא יקרב אליכם למה נאמ' לפי שהוא
אומ' והזר הקרב יומת עונש שמענו 

אזהרה לא שמענו ת"ל וזר לא יקרב אליכ'
ושמרו את משמרת הקודש ואת משמר' 

המזבח זו אזהרה לבית דין שלישר' להזהיר 
את הכהנים שתהא העבודה נעשית 

כתיקנה שכשעבודה נעשית כתיקנה 
הם כלין את הפורענות מלבא לעולם



ולא יהיה עוד קצף על בני ישר' שאין 
ת"ל שאין ת"ל עוד אלא שכבר קצף 

כיוצ' בו את' אומ' ולא יהיה עוד מבול 
אין ת"ל עוד אלא שכבר היה כיוצא בו 

(שכבר היה) ולא יזבחו עוד את זבחיהם 
אין ת"ל עוד אלא שכבר זבחו כיוצא בו 
ולא יקרבו עוד בני ישר' שאין ת"ל עוד 
אלא שכבר קרבו אין כאן ולא יהיה עוד 
קצף אין ת"ל עוד אלא שכבר קצף ואומ'

כי יצא הקצף וגו' ואני הנה את אחיכם 
הלוים מתוך בני ישר' לכם מתנה נתונים 
ליי' לשניהם מסורין ואין מסורין לכהנים

 ואתה ובניך אתך (תע..) תשמרו את 
כהונתכם לכל דבר המזבח מיכן היה ר' 
אלעז' הקפר ביר' אומ' כל דבר המזבח 

לא יהיה אלא בך ובבניך מבית לפרוכת 
מיכן אמרו מקום אחו' בית לפרוכת
ששם בודקין יחוסי כהונה ועבדתם 

שומע אני מעורבבין ת"ל עבודת מתנה 
מה מתנה בפייס אף עבודה בפייס 

עבודת מתנה את כהונתכם לעשות 
אכילת קדשים בגבולין בעבודת מקדש 

(מקדש) במה מקדש במקדש מקדש ידיו 
ואחר כך עובד אף אכילת קדשים בגבולין 

מקדש ידיו ואחר כך אוכל וכבר נשתהה
ר' טרפון מלבוא לבית המדרש אמ' לו 
מה ראיתה להשתהות אמ' לו שהייתי 

עובד אמ' לו הלא כל דבריך תימה וכי יש 
עבודה עכשיו אמ' לו הריהו אומ' עבודת 
מתנה אתן את כהונתכם לעשות אכילת 

קדשים בגבולים כעבודת מקדש במקדש 
ור' אומ' לעשות קדשים בגבולין כעבודת 

מקדש במקדש מה עבודת מקדש במק' מקד'
מקדש ידיו ורגליו ואחר כך עובד אף 

אכילת קדשים בגבולין מקדש ידיו ורגליו
ואחר כך אוכל או מה להלן ידיו ורגליו 

אף כאן ידיו ורגליו אמרת מקום שצריך 
ידיו ורגליו מקדש ידיו ורגליו מקום שאין 

צריך אלא ידיו אינו מקדיש אלא ידיו 
נמ(י)צינו למידין לנטילת ידים מן התורה 

והזר הקרב יומת לעבודה אתה אומ' 
לעבודה (ל) או לעבודה ושלא לעבודה 

אמרת ומה בעל מום שלא ענש בו מיתה 
לא ענש בו אלא ע"ז שענש בו מיתה 
אינו דין שלא יענש בו אלא לעבודה 

הא מה ת"ל והזר הקרב יומת אפילו עובד 
בטהרה אתה אומ' אפילו בטהרה או

אפילו עובד בטומאה שלא לע"ז חייב 



קל וחומר לעבודה הא מה ת"ל והזר 
הקרב יומת אפילו עובד בטהרה יומת 
ר' שמעון אומ' נאמ' כאן יומת ונאמ' 

להלן יומת מה יומת האמור להלן 
סקילה אף יומת האמור כאן סקילה 

ר' יוחנן בן נורי אומ' נאמ' כאן יומת ונאמ' 
להלן יומת מה יומת האמור להלן בחנק 

אף יומת האמור כאן בחנק והזר הקר'
יומת עונש שמענו אזהרה מניין ת"ל 

וזר לא יקרב אליכם   סל' פס' 
וידבר יי' אל אהרן (וישכם אברהם) 

שומע אני שהיה הדיבור עם אהרן ת"ל 
זכרון לבני ישר' למען אשר לא יקרב 
איש זר וגו' הא למדנו שהדיבר למשה 
שאמ' לאהרן אני ברצון והנה בשמחה 

דברי ר' ישמע' אמרו לו תלמידיו רבינו 
לפי שהוא אומ' ואני הנני מביא את 

המבול מים שומענו שיש שמחה לפני 
המקום כשיאבדו מכעיסיו מן העולם 

וכן הוא אומ' בטוב צדיקים יעלוז קריה 
ובאבוד רשעים רינה ואומ' שיני 

רשעים שיברת ואומ' ליי' הישועה 
על עמך ברכתך סלה ואומ' יי' מלך עולם 

ועד אבדו גוים מארצו ואומ' יתמו 
חטאים וגו' ר' נתן אומ' הריני מוסיף על 

עבודתם הנה בשמחה וכן הוא אומ' 
הנה יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו

לכל קדשי בני כרת הכר' ברית עם אהרן 
על קדשי הקדשים לגזור דין לכרות 
להן ברית לפי שבא קרח כנגד אהרן 
ועירער על הכהונה למה הדבר דומה 

למלך בשר ודם שהיה לו בית ונתן לו 
שדה אחת במתנה ולא כתב ולא 

חתם ולא העלה לו בעדים בא אחד 
ועירער על השדה אמ' המלך כל 

מי שירצה יבוא ויערער כנגדו כך 
בא קרח ועירער כנגדו על הכהונה 

אמ' לו המקום כל מי שירצה יערער 
כנגדך על הכהונה בוא ואני כותב 
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ואני חותם (נ)[ו]אני מעלה לך עדים לכך 

נאמ' פרשה זו סמך לקרח זכרון לבני 
ישר' הא למדנו שהיה קרח מן הבלועים 
ומן השרופים לך נתתים בזכותך למשח'
אין משחה אלא גדולה שנ' זאת משחת 

אהרן ומשחת בניו ר' יצחק אומ' אין 
משחת אלא בשמן המשחה שנ' כשמן



הטוב על הראש היורד על הזקן ולבניך 
בזכות בניך לחק עולם עד שינהוג הדבר 

לדורות זה יהיה לך מקודש הקדשים 
מן האש אמרת צא וראה איזהו 

מקודש הקדשים שכולן עולה לאישים 
ויש הימנו היתה אין אתה מוצא אלא 

עולת בהמה  לכל קרבנם שתי הלחם ולחם 
הפנים וכל מנחתם זו מנחת חוטא ומנחת 

(חוטא) נדבה וכל חטאתם זו חטאת היחיד 
וחטאת ציבור וחטאת העוף וחטאת 
הבהמה לכל אשמם זה אשם ודאי 

ואשם תלוי ואשם נזיר ואשם מצורע
אשר ישיבו לי זה גזל הגר קדש 

קדשים זה לוג שמן של מצורע לך הוא 
ולבניך בזכותך ובזכות בניך בקדש 

הקדשים תאכלינו כרת הכרת ברית עם 
אהרן בקדש הקדשים שלא יהו נאכלי'
אלא במקום קדש ר' יהודה בן בתירא

אמ' הרי הגוים שהקיפו את העזרה 
מניין לקדשי הקדשים ש[נ]אכלים אפילו
בהיכל ת"ל בקודש הקדשים יאכלנו  כל 

זכר בבני אהרן יאכל אותו כרת הכרת ברית 
עם אהרן על קדשים שלא יהא נאכלין 
אלא לזכרי כהונה קודש יהיה לך מה 
ת"ל שיכול אין לי אלא דבר שראוי 

לאכילה שיתנהג בקדושה שאין 
ראוי לאכילה מניין ת"ל קדוש יהיה לך 

מכל מקום וזה לך תרומת מתנה וגו' מגיד 
הכת' שכשם שכלל לגזור דין ולכרות להם

ברית כך הקב"ה קדשים קלין לגזור
דין ולכרות להם ברית לכל תנופות בני ישר' 

להביא את שטעון תנופה לך נתתים 
ולבניך ולבנותיך אתך לחק עולם שינהג

הדבר לדורות כל טהור בביתך יאכל אותו 
כרת הכרת עם אהרן על קדשים קלים 

שלא יהו נאכלין אלא לטהורים כל חלב 
יצהר כל חלב תירוש ודגן מגיד הכת' 

שכשם שכל' הכת' את קדשי מקדש לגזור
דין ולכרות להם כך כלל הכת' את קדשי 
הגבול ולגזור דין לכרות להם ברית כל 

חלב יצהר כל חלב זו תרומה ותרומת 
מעשר ראשית זו ראשית הגז אשר 

יתנו זה זרוע לחיים וקיבה ליי' ברוך היא
זו חלה ביכורי כל אשר בארצם בא הכת' 
ולימד על הביכורים שתהא קדושה חלה 

במחובר לקרקע שהיה בדין הואיל 
וקדושה חלה על התרומה וקדושה חלה 

על הביכורים אם למדתי על התרומה 



שאין קדושה חלה עליה במחובר לקרקע 
אף ביכורים לא תחול קדושה במחובר 
ת"ל ביכורי כל אשר בארצם בא הכת'

ולימד על הביכורים שהיו נותנין לכהנים
כל טהור בביתך יאכלנו למה נאמ' והלא 

כבר נאמ' כל טהור בביתך יאכל אותו 
ומה ת"ל כל טהור בביתך יאכלנו להביא 

בת ישר' המאורסת לכהן שתהא אוכל'
בתרומה או אינו מדבר אלא בנשואה 

כשהוא אומ' כל טהור בביתך יאכל
אותו הרי נשואה אמורה מה ת"ל כל 
טהור בביתך יאכל אותו להביא בת 

(ב') ישר' המאורסת לכהן שתהא אוכלת
 

בתורומה! משמע מביא (טהור') המאורס'
ומביא שכיר ותושב ומה אני מקיים 

תושב ושכיר לא יאכל בו תושב שאינו
ברשותך אבל שכיר שהוא ברשותך 

יאכל בו או אלא אפילו שהוא ברשותך
יאכל בו ומה אני מקיים כל טהור בביתך 

יאכל אותו חוץ מתושב ושכיר או אף 
תושב ושכיר ת"ל במקום אחר תושב 

כהן ושכיר לא יאכל קודש בין ברשותך
בין שאינו ברשותך וכבר שלח ר' יוחנן 
בן בגבג אצל ר' יהודה בנציבין אמ' לו 

שמעתי לך שהייתה אומ' על בית 
ישר' המאורסת לכהן שהיא אוכלת 
בתרומה שלח לו ואומ' מוחזקני בך 

שאתה בקי בחדרי תורה ולדרוש קל וחו' 
אי אתה יודע ומה שפחה כנענית 
שאין ביאתה קונה אותה ותאכל 
בתרומה אבל מה אעשה שאמרו 

חכמים אין בת ישר' אוכלת בתרומה עד 
שתיכנס לחופה נכנסה לחופה א'ע'פ' 

שלא נבעלה אוכלת בתרומה ואם מתה 
בעלה יורשה כל חרם בישר' לך יהיה

אין אלא חרמי ישר' חרמי הגוים נשים 
ועבדים מנין ת"ל כל חרם ר' יוסי הגלילי

אומ' סתם חרמים לכהנים שנ' כשדה 
החרם לכהן תהיה אחוזתו או אפילו 

פ[י]רש ת"ל אך כל חרם אך חלק ר' יהודה
בן בתירא אומ' סתם חרמים לבדק הבית 

שנ' קודש קדשים הוא ליי' או אפילו 
פירש לכהן ת"ל כשדה החרם לכהן ר' 
יהודה בן בבא אומ' סתם חרמים לכהנ' 

שנ' כשדה החרם לכהן או אפילו 
פירש לשם ת"ל כל חרם קדש קדשים

הוא ליי' ר' שמע' יכול אפילו פירש ת"ל 



כל חרם בישר' לך יהיה 
סל' פס'    כל פטר רחם לכל בשר 

שומע אני אף חייה במשמע ת"ל אשר 
יקריבו ליי' להוציא את החיה משמע 

מוציא את החיה (ומג') ומוציא אני את 
בעלת מום באדם ובבהמה את שיש 

לך בו באדם יצאו לוים שאין לך בהם
באדם לא יהא לך בהם באדם לא יהא

לך בהם בבהמה  באדם ובבהמה מקיש 
בכור אדם לבכור בהמה מה בכור בהמה 

נפלין פוטרין מן הבכורה אף בכור אדם [נפלין] 
פטורים מן הבכורה ומה בכור אדם נותנו 
לכהן בכל מקום שירצה אף בכור בהמה 

רשאי ליתנו לכהן בכל מקום שירצה 
לפי שהוא אומ' והבאתם שמה עולותי' 

וזבחיכם שומע אני אף ברחוק מקום 
יהא עליו חובה ליטפל בו ולהביאו לבית 
חבירה ת"ל (ל)באדם ובבהמה מה בכור 

בהמה רשאי ליתנו לכהן בכל מקום 
שירצה כך בכור אדם רשאי ליתנו לכהן 

בכל מקום שירצה ומה בכור אדם מיטפל 
בו שלשים יום אף בכור בהמה מיטפל 
בה עד שלשים יום  אך פדה תפדה זהו 

שנשאל לפני חכמים בכרם ביבנה בכור 
שמת מהו שיהו הבעלים חייבין לפדותו

ולהאכילו לכלבים דרש ר' טרפון אך פדה 
תפדה אותה אתה פודה ואי אתה פודה את 
החייה ואת המתה פודה אותה את הטמאה

אך פדה ואי אתה פודה את הטהורה 
תפדה שומע אני אף שאר בהמה טמא'
במשמע ת"ל ופטר חמור תפדה בשה 
חמור אתה פודה ואי אתה פודה בכור 
בהמה טמאה ופטר חמור תפדה בשה 
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ושאר כל בהמה טמאה בכסות וכלים אם 
כן מה ת"ל (אך פדה) במקום אחר ופטר 

חמור תפדה בשה אתה פודה ואי אתה 
פודה בכסות וכלים אם כן מה ת"ל אף 

פודה תפדה אם אינו עיניין שפודין בהמה 
טמאה תניהו עיניין שמקדישין בהמה 

טמאה לבדק הבית וחוזרין ופודין אותה 
מהקדש בדק הבית תפדה מיד אתה אומ' 
תפדה מיד או אינו אלא לאחר זמן (מה)
ת"ל ופדוי(ו)יו מבן חדש תפדה הקדש 

נפדה בחמש סלעים נפדה לאחר זמן 
מה ת"ל תפדה תפדה מיד  ופדוייו מבן 

חדש תפדה (מ)כלל כסף חמשת שקלים 
פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה 



שבפרט וכל בכור אדם בבניך תפדה חזר 
וכלל או כלל בכלל ראשון אמרת לאו 
אלא כלל ופרט וכלל אין אתה דן אלא 
כעין הפרט לומר לך מה הפרט מפורש 

נכסים המיטלטלין שאין להן אחריו'
אף הכלל אין לי אלא נכסים המיטלטל' 
(שאם) שאין להם אחריות מיכן אמרו 

בכל פודין בכור אדם חוץ מעבדים 
ושטרות וקרקעות ר' אומ' אף בכל פודין 

בכור אדם עשרים גרה הוא למה נאמ' 
לפי שהוא אומ' ופדויו אין לי אלא 

כסף שוה כסף מניין ת"ל עשרים גרה 
הוא אך בכור שור שור גמור 

כשב כשב גמור עז עז גמור להוציא
את הכלאים לא תפדה יכול אם פדאו 

יהא פדוי ת"ל קדש הם ר' יאשיה 
אומ' קדש הם למה נאמ' להביא את 
המעשר ואת הפסח שיטעון שפיכה 

אחת שלא שמענו בכל התורה ר' 
יצח' אמ' אינו צריך שכבר נאמ' ודם 

זבחיך ישפך להביא את המעשר ואת
הפסח שיטעון שפיכה אחת מה ת"ל קדש 
להביא את המעשר שיטעון הקטר חלבים 
שלא שמענו בכל התורה כולה אבא חנן 

אמ' משום ר' אליעז' למה נאמ' שהיה בדין
ומה שאר קדשים שלא שוה מתן דמן שוה 
הקטר חלבים הא מה ת"ל קדש הם לעינין 

שאמרנו ואת דמו תזרוק על המזבח 
מתנה אחת אתה אומ' מתנה אחת או שתי 
מתנות שהן ארבע אמרת קל וחומר ומה 
אם במקום שריבה בחלבין (אינו) מיעט 

בדמים כאן שמיעט בחלבין אינו דין 
שמיעט בדמים או חילוף ומה אם במקום 
שמיעט בדמים ריבה בדמים כאן שמיעט 

בחלבין אינו דין שריבה בדמים ת"ל וזרקו 
בני אהרן הכהנים שתי מתנות שהן ארבע 

דנתי וחילפתי בטל או חילוף וזכיתי בתחיל' 
מה אם במקום שריבה בחלבין מיעט בדמים 

כאן שמיעט בחלבין אינו דין שימעט 
בדמים ת"ל ואת דמו תזרוק על המזבח מתנה 
אחת  ואת חלבם תקטיר בחלב תותב וקרום 

נקלף הכת' מדבר אתה אומ' בחל' תותב 
וקרום נקלף הכת' מדבר או אינו אלא בשומ' 

שבו אמרת קל וחומר ומה אם שריבה 
בדמים מיעט בחלבים כאן שמיעט בדמי'

אינו דין שנמעט בחלבים ת"ל ואת חלבם 
תקטיר בחלב תותב וקרום נקלף הכת' מדבר

אשה א'ע'פ' שאתה נותן לאישים ריח 



ניחוח ליי' נחת רוח לפני שאמרתי ונעש' 
רצוני  ובשרם יהיה לך בא הכת' והקיש 

את הבכור לחזה ושוק שלשלמים מה 
חזה ושוק נאכלים לשני ימי' ולילה אחד 
אף הבכור לשני ימים ולילה אחד אמרו 

לו תלמידיו רבינו למדינו אמ' בכור קדשים 

קלים ושלמים קדשים קלים מה שלמים 
נאכלים לשני ימים ולילה אחד אף בכור

יהא נאכל לשני ימים ולילה היה ר' יוסי הגלילי 
אומ' שבא לשמש את חכמים אמ' לו ר' 

חטאת מתנה לכהן ובכור מתנה לכהן מה 
חטאת נאכלת ליום ולילו אף הבכור נאכל 
ליום ולילו אמ' לו בני אלמוד דבר מדבר 

ואדון דבר מדבר ואדון דבר מדבר אלמוד 
דבר שהוא קדשים קלים מדבר שהוא 

קדשים קלים ואל אלמוד דבר שהוא קדשי
קדשים קלים מדבר שהוא קדשי קדשים 

אמ' לו אלמוד דבר מדבר ואדון דבר מדבר 
אלמוד דבר שמתנה לכהן מדבר שהוא
מתנה לכהן ואל אלמוד דבר שמתנה 

מדבר שמתנה לכל אדם (מ)[נ]סתלק ר' טרפון 
וקפץ ר' עקיבא ואמ' לו בני כך אני דורש 

ובשרם יהיה לך בא הכת' והקיש את הבכור 
לחזה ושוק של שלמים מה חזה ושוק 
של שלמים נאכלים לשני ימים ולילה 
אחד אף הבכור יהו נאכלין לשני ימים 
ולילה אחד אמ' לו אתה מקישו לחזה 

ושוק של תודה מה חזה ושוק של תודה 
נאכל ליום ולילה אף הבכור יהוא נאכלים 

ליום ולילה אמ' לו בני לכך אני דורש ובשרם
יהיה לך וגו' שאין ת"ל לך יהיה אלא ריבה 

בו הכת' הויה אחת שיהא נאכלים לשני
ימים ולילה אחד ר' ישמעא' אומ' וכי תודה 

מאין לימדה לא משלמים ודבר הלמד 
ממקום אחר אתה למד ממנו הלמד או על
הלמד הא אין עליך לומר כלשון אחרון 

או כלשון ראשון ובשרם יהיה לך בא 
הכת' והקיש הבכור לחזה ושוק של 

שלמים מה חזה ושוק של שלמים נאכל
לשני ימים ולילה אחד (או אינו אלא ליום)

אף הבכור נאכל לשני ימים ולילה אחד 
ד'א' אין תלמ' לומ' יהיה אלא להביא את 
בכור בעל מום שמתנה לכהן שלא שמענו

בכל התורה כולה ר' אלעז' לשני ימים ולילה 
אחד אתה אומ' לשני ימים ולילה אחד

או אינו אלא ליום ולילה ת"ל לפני יי' אלקיך 
תאכלנו שנה בשנה מלמד שנאכלין לשני 



ימים ולילה אחד  כל תרומת הקדשים יש 
פרשה שכולל בתחילה ופורט בסוף פורט 

בתחילתה וכולל בסוף זו כוללה בתחילתה 
וכוללה בסוף נתתי לך ולבניך אתך לחק
עולם שינהוג הדבר לדורות ברית מלח 

כרית הכת' ברית עם אהרן לך ולזרעך אתך 
בדבר הברית ולא עוד אלא שמביא את 

אחרים    סל'  פס'  
ויאמר יי' בארצם לא תנחל למה נאמ' לפי 

שהוא אומ' לאלה תחלק הארץ במשמע 
כהנים לוים וישאלים וגרים נשים ועבדים 

טומטום ואנדרוגינוס במשמע ויאמר יי' 
אל אהרן בארצם לא תנחל יצאו כהנים 

ובתוך בני ישר' לא ינחלו נחלה יצאו לוים 
לשמות מטות אבותם יצאו גרים ונשים
ועבדים איש לפי פקודיו יצאו טומטום 

ואנדרוגינוס ויאמר יי' אל אהרן בארצם
לא תנחל בשעת חילוק הארץ וחלק לא 

יהיה בביזה אני חלקך ונחלתך על שולחני 
אתה אוכל ועל שולחני אתה שותה למה 

הדבר דומה למלך שנתן לבניו מתנות ולבנו 
אחד לא נתן לו מתנות אמ' לו בני א'ע'פ' שלא 

נתן מתנות על שולחני אתה אוכל ועל 
שולחני אתה שותה וכן הוא אומ' חלקם 

נתתי אותה מאישי אשה ליי' ונחלתו יאכלו
אני חלקך ונחלתך עשרים וארבעה (מתנה)
מתנות ניתנו לכהנים שתים עשרה במדבר
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ושתים עשרה שנה בגבולין ומה אילו 
שתים עשרה (שנה) במקדש חטאות 

ואשמות וזבחי שלמי ציבור ועור העולה 
ומותר של מצורע ושתי הלחם ולחם הפנים 

ושירי מנחות ותרומת תודה ותרומת חזה 
ושוק וזרוע ואיל נזיר ולוג שמן של 

מצורע ומה אילו שתים עשרה שבגבולין 
תרומה ותרומת מעשר וחלה וביכורים

וראשית הגז ומתנות בכור אדם ובכור בהמ'
(טמאה) טהורה ופטר חמור והחרמים 

ושדה אחוזה וגזל הגר כל אילו עשרים 
וארבעה מתנות כהונה מתנות לכהנים

חוץ מדבר שיש לו זיקת תרומה שמחה 
כהונה היתה לו לאהרן ביום שנכרתה לו 
ברית (כהונה) במתנות ר' ישמעא' אומ' 

משל הדיוט אומ' לטובתי נשברה רגל 
פרתי לטובתו של (אב') אהרן בא קרח 

ועירער על הכהונה משל למה הדבר דומה 
למלך בשר ודם שהיה לו בן בית כמה שכת'

למעלה נתן לו (בית) שדה במתנה וכו' כדכת'



לעיל לכך נאמרה פרשה זו סמוך לקרח 
זכרון לבני ישר' הא למדנו שהיה קרח מן 

הבלועים ומן השרופים ר' אלעז' הקפר אומ' 
מניין אתה אומ' שהראהו הקב"ה ליעקב 

אבינו בית המקדש בנוי וקרבנות מוקרבין 
וכהנים משרתים ושכינה מסתלקת שנ' 

ויחלום והנה סולם מוצב ארצה אין חלום 
אלא שיש לו פתרון ויחלום והנה סולם 

מוצב ארצה זה בית המקדש וראשו 
מגיע השמימה אילו קרבנות קריבין 

שריחו עולה לשמים והנה מלאכי אלקים 
עולים ויורדים בו אילו כהנים משרתים 
שעולים ויורדים בכבש נצב עליו ראיתי 

את יי' נצב על המזבח  חב[י]בין ישר' כשהוא

מכנן אינו מכנן אלא כמלאכי השרת 
שנ' כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה 

יבקשו מפיהו כי מלאך יי' צבאות הוא בזמן 
שהתורה יוצאה מפיו הריהו כמלאך ואם 
לאו הריהו כחיה וכבהמה שאינה מכרת 

את קונה חביבה תורה כששאל דוד 
מלך ישר' לא שאל אלא תורה וכן הוא 

אומ' טוב ומטיב למדינו חוקיך טובך עדיף
לכל באי העולם יעדיף עלי ולמדני 

חוקיך ואומ' סעדיני ואושעה שלא אהא למד 
ואין יצר הרע מניח לי לשנות או שמא 
אטמא את הטהור ונמצאתי בוש לעולם

הבא או שמא ישאלוני מגויי הארץ 
וממשפחות האדמה ואיני יודע להשיבן 

ונמצאתי בוש לעיניהם וכן הוא אומ'
ואדברה בעדותיו נגד מלכים ולא אבוש 
ואומ' זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי

שומע אני בשלוה ת"ל בבית מגורי 
במערות ובמצודות בברחו מפני שאול

במערה וכן הוא אומ' נפשי בכפי תמיד 
ותורתך לא אשכח אבל משלמד דוד 

תורה ונתרגל מהו אומ' טוב לי תורת 
מאלפי זהב וכסף שזהב מוציאין את 

האדם מן העולם הזה והעולם הבא אבל 
תורה מביאה את האדם לחיי העולם הזה 
ולחיי העולם הבא וכן הוא אומ' ולי מה 

יקרו ריעיך אל ומה עצמו ראשיהם 
זאת תורת האדם במצוות אתה אומ' 

שלשה כתרים הם כתר תורה וכתר כהונה 
וכתר מלכות זכה אהרן ונטלו כתר זכה 
דוד ונטלו כתר תורה הריהו מונח כדי 

שלא ליתן פתחון פה לכל באי עולם לומר 

אילו היה כתר כהונה וכתר מלכות מונחין הייתי 



זוכה בהן ונוטלן אלא תורה תוכיח לכל באי 
העולם כל מי שזוכה מעלה אני עליו כאילו 

שלשתן מונחין וזוכה בכולן וכל מי שאין 
זוכה בה מעלה אני עליו כאילו שלשתן 

מונחין ואינו זוכה באחד מהן ואם תאמר 
מי גדול משניהן היה ר' שמעו' בן אלעזר

אומ' מי גדול הממליך או המוליך הוי אומ'
הממליך העושה שרים או העושה שררה 
הוי אומ' העושה שררה כל עצמן של שני 

כתרים הללו אין באין אלא מכוחה של תורה 
וכן הוא אומ' בי מלכים ימלוכו וגו' גדולה 
ברית שנכרתה לו לאהרן מברית שנכרתה 
לדוד אהרן זיכה לבניו לצדיקים ולרשעים 

ודוד זכה לבניו לצדיקים ולא לרשעים 
וכן הוא אומ' אם ישמרו בניך את בריתי
ועדותי זו אלמדם גם בניך עדי עד ישבו

לכסא לך ואומ' סוף דבר הכל נשמע ברית 
מלח עולם היא  ולבני לוי הנה נתתי את 

כל מעשר בישר' מגיד הכת' שכשם ברית 
כרותה לכהונה כך ברית כרותה ללויה כל 

מצות כהונה נאמ' שמחה מהר סיני וזו 
כתחילה נאמ' דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומ' 
אף זו בשמחה נאמרה שנ' הנה נתתי את כל 

מעשר בישר' לנחלה ואין הנה אלא לשון 
שמחה וכן הוא אומ' הנה הוא יוצא 

לקראתך וראך ושמח בלבו כל מצות כהונה 
קנאן השם ונתנום לכהנים וזו חלף עבודתם 

דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומ' אף זו קנאה 
השם ונתנה לכהנים וללוים שנ' וכל מעשר 
הארץ מזרע ווגו' ואומ' ולבני לוי הנה נתתי 

וגו' את כל מעשר בישר' לנחלה מה נחלה 
אינה משתנה ממקומה אף מעשר ראשון 
אינו משתנה ממקומו חלף עבודתם אשר

 
הם עובדים אם עבד יטול אם לא עבד לא 

יטול לא יקריבו עוד לבני ישר' אזהרה 
לשאת חטא למות עונש ועבד הלוי הוא 
למה נאמ' לפי שהוא אומ' חלף עבודתם 
אשר הם עובדים שומע אני רצה יעבוד

רצה לא יעבוד ת"ל ועבד הלוי הוא בעל 
כרחו למה נאמ' לפי שהוא אומ' ולבני לוי 

הנה נתתי וגו' אין לי אלא שנים 
שהמעשרות נוהגין בהן שמיטין ויובלות 

מניין ת"ל ועבד הלוי ר' נתן אומ' הרי שלא 
היה שם לוי שומע אני כהן והדין נותן מה 
אם במקום שלא כשרו לויים כשרו כהנים 
כאן שכשרו לוים אינו דין שיכשרו כהנים 
ת"ל ועבד הלוי הוא אמרת ישר' לא ישאו 
עון לוים אבל כהנים ישאו עון לויים ת"ל 



והם ישאו את עונם חוקת עולם לדורותיכם 
שינהוג הדבר לדורות ובתוך בני ישר'  
למה נאמ' לפי שהוא אומ' לאלה תחלק 

הארץ שומע אני אף הלויים במשמע 
ת"ל ובתוך בני ישר' לא ינחלו נחלה כי את 

מעשר בני ישר' אשר ירימו ליי' תרומה 
קראו הכת' תרומה עד שיצא ממנו 

תרומה ומעשר ד'א' בא הכת' ללמדך
שאם רצה לעשותו תרומת מעשר 

ממקום אחר רשאי מיכאן אתה דן לתרומ' 
מה אם מעשר הקל הריהו נוהג בכל תרומה 
חמורה דין הוא דין שתהא נוהגת בכל איסי 

בן מנחם אומ' אם מעשר הקל שאינו בא 
אלא מכח תלמיד ומכח יראה הריהו נוהג 
בכל תרומה חמורה דין הוא שתהא נוהגת 

בכל  נתתי ללוים לנחלה למה נאמ' לפי 
שהוא אומ' ולבני לוי הנה נתתי וגו' אין לי 

אלא בפני הבית שלא בפני הבית מניין ת"ל 
לנחלה מה נחלה נוהגת בפני הבית ושלא 
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בפני הבית אף מעשר ראשון נוהג בפני

הבית ושלא בפני הבית על כן אמרתי להם 
למה נאמ' והלא כבר נאמ' ובתוך בני ישר' לא 

ינחלו ומה ת"ל על כן אמרתי להם שיכול 
אין לי אלא משעת חילוק הארץ אבל 

משיחלוקו שומע אני יקצה לו כל שבט 
ושבט בפני עצמו ת"ל על כן אמרתי להם

ד'א' על כן למה נאמ'ר לפי שהוא אומ' ונשל 
גוים רבים מפניך וגו' אבל קיני קניזי וקדמוני 

לא שמענו ת"ל על כן להזהיר בית דין על 
כך  סליק פסוק  

ואל הלוים תדבר למה נאמ' לפי שהוא
אומ' ולבני לוי הנה נתתי וגו' בפירות הכת' 

מדבר אתה אומ' בפירות הכת' מדבר או 
אינו אלא באחד מעשרה בארץ ת"ל 

ואל הלוים תדבר מגיד שבפירות הארץ
הכת' מדבר אתה אומ' בפירות הכת' מדבר

שלא ניתן להם חלק בארץ ניתן להם 
אחד מעשרה בפירות והרמותם ממנו 
ממין במינו ולא ממין על שאינו מינו 

והרמותם ממנו שלא יתרום מן המחובר 
על התלוש ולא מן התלוש על המחובר 

ולא מן החדש על הישן ולא מן הישן 
על החדש והרמותם ממנו שלא יתרום 
פירות שבארץ על פירות חוצה לארץ 

ולא פירות חוצה לארץ על פירות הארץ 
ומניין שלא מפירות חוצה לארץ על 
פירות הארץ ולא מפירות הארץ על 



פירות חוצה לארץ ת"ל וכל מעשר הארץ 
שלא יתרום מפירות הארץ על פירות 
חוצה לארץ ולא מפירות חוצה לארץ 
על פירות הארץ והרמותם ממנו תרומ'

יי' וכי מה למדנו לתרומת מעשר מעתה 
אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד מה 

תרומת מעשר חובה אף מעשר ראשון חובה 
ונחשב לכם תרומתכם  כדגן מן הגורן ר' ישמע'
אומ' אימתי נחשבת לכם תרומה כשהפרשתם 

אותה כראוי לא הפרשתם אותה כראוי אין
נחשבת לכם תרומה אבא אלעז' בן גומל אומ'

בא הכת' ללמדך שכשם שתרומה עולה במידה 
כך עולה באומד ובמחשבה כדגן מן הגורן 

וכמלאה מן היקב למה נאמ' לפי שהוא אומ'
והרמותם ממנו תרומת יי' שומע אני יתרום 
שיבלין על החיטין וענבים על היין וזיתין על

השמן ת"ל כדגן מן הגורן מן הגמור מיכן אמרו 
התבואה משתמרח והיין משייקפה והשמן 

משירד לעיקא כן תרימו גם אתם את תרומת 
יי' למה נאמ' לפי שהוא אומ' ואל הלוים 

תדבר וגו' ישר' נותנין מעשר ללוים ואין כהני'
נותנין מעשר ללוים הואיל ואין נותנין 

מעשר שומע יהו נאכלים בטיבלן ת"ל כן 
תרימו גם אתם ר' שמעון אומ' אינו צריך 
ומה חלה שאינ' נוהגת בכל נוהגת בפירות 
כהנים מעשר ראשון שנוהג בכל הפירות 

אינו דין שינהוג בפירות כהנים ת"ל כן תרימו 
גם אתם מה ת"ל כן תרימו גם אתם תרומת יי' 

אין לי אלא מעשר של ישר' מעשר של 
עצמן מניין ת"ל גם תרימו גם אתם את תרומת

יי' מכל מעשרותיכם בא הכת' ולימד על 
מעשר שיהא נוהג בכל איסי בן עקיבא

אומ' ומה אם מעשר הקל הריהו נוהג בכל 
תרומה חמורה אינו דין שתהא נוהגת בכל 

ד'א' מה אם מעשר שאינו נוהג בראשית 
הגז הריהו נוהג בכל תרומה חמורה אינו דין 

שתהא נוהגת בכל  איסי בן מנחם אומ' מה
אם מעשר שאינו בא אלא מכח יראה 

ומכח תלמוד הריהו נוהג בכל תרומה חמורה
דין הוא שתהא נוהגת בכל והרמותם ממנו 

תרומת יי' אהרן חבר אף בניו חברים מיכן אמרו 
מתנות אלא לכהן חבר מכל מתנותיכם תרימו

את תרומת יי' בתרומה גדולה הכת' מדבר או אינו 
מדבר אלא בתרומה מעשר כשהוא אומ' מכל 

מעשרותיכם הרי תרומה מעשר אמור הא 
מה ת"ל תרימו את תרומת יי' בתרומה גדולה

הכת' מדבר דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומ' לפי 



שהוא אומ' מכל מעשרותיכם חובה אתה 
אומ' חובה או אינו רשות ת"ל תרימו את תרומת יי' 

חובה ולא רשות  מכל חלבו את מקדשו שאם
נפל בתוכו הריהו מקדשו מיכן אמרו תרומה 

עולה באחד ומאה אין לי אלא תרומה טמא
טהורה תרומה טמאה מניין אמרת קל וחומר

אם יעלה איסור מן האיסור להיתיר קל וחומ' 
לאיסור מן המותר להיתר ר' אומ' אינו צריך 
קל וחומר אם יעלה איסור מן המותר להיתר 

קל וחומר למותר מן המותר להיתר אין לי 
אלא (עולה) תרומה שהיא עולה (תרומה)
ערלה וכלאי הכרם מניין נאמ' כאן מלאה 

ונאמ' להלן מלאה מה מלאה האמורה להלן 
שהיא ערלה אף מלאה האמורה כאן ערלה 

או מה להלן באחד ומאה אף כאן באחד 
ומאה אמרת מקום שכפל את האיסור כפל 

את המלאה מקום שלא כפל את האיסור
לא כפל את העורלה מיכן אמרו תרומה 

(גו') עולה באחד ומאה עורלה וכלאי הכרם 
באחד ומאתים ואמרת אליהם בהרימכם 

את חלבו ממנו הרי זה אזהרה לבית דין של 
לוים שלא יהו תורמין אותו אלא מן המחובר 

ונחשב ללוים למה נאמ' לפי שהוא אומ' 
והרמותם ממנו תרומת יי' שומע אני הואיל 
וקראו הכת' תרומה תהא בקדושתו עולמית 

ת"ל ונחשב ללוים כתרומת גורן וכתבוא' יקב
מה תרומה גורן מפריש תרומה ושאר חולין 

אף מעשר ראשון מפריש תרומה ושאר 
חולין ואכלתם אותו בכל מקום ואפילו

בקבר שהיה בדין הואיל ותרומה קרויה תרומ'
ומעשר ראשון קרוי תרומה אם למדתי 

שאינה נאכלת אלא במקום טהור אף מעשר 
ראשון לא יהא נאכל אלא במקום טהור 

ת"ל ואכלתם אותו בכל מקום אפילו בקבר 
אתם וביתכם להביא את בת ישר' המאורסת

ללוי שתהא נותנת רשות או מתאכל במעשר 
אמרת אם אוכלת בתרומה לא תאכל במעשר 

ת"ל אתם וביתכם להביא את בת ישר' המאורסת 
(ה) ללוי שתהא נותנת רשות כי שכר הוא 

לכם אם עבד יטול לאם לא עבד לא יטול מיכן 
אמרו בן לוי שקיבל עליו מעבודת לויה חוץ 

מדבר אחד אין לו חלק בלוייה ולא תשאו 
עליו חטא מניין אתה אומ' שאם הפרשתם 
אותו שלא מן המובחר שאתם בניש(י)אות 

עון ת"ל ולא תשאו עליו חטא ולא תשאו 
עליו חטא למה נאמ' לפי שהוא אומ' והרמותם 

ממנו תרומת יי’ מעשר מן המעשר אין לי 
אלא תרומה טהורה  תרומה טמאה מניין ת"ל 



בהרימכם את חלבו ממנו הרי זו אזהרה לכהנים
וללוים דברי ר' יאשיה ר' עקיבא אומ' את 

קדשי בני ישר' לא תחללו ולא תמותו 
      סליק' ספר'  וידבר 

      שו"ח ברייתא
וידבר יי' אל משה ואל אהרן לאמר זאת 

חוקת התורה אשר צוה יי' יש פרשיות שכולל 
בתחילה ופורט בסוף פורט בתחילה וכולל בסוף 

ואתם תהיו לי ממלכת כהנים כלל זאת חוקת 
הפסח כל בן נכר לא יאכל בו פרט זאת חוקת

התורה כלל ויקחו אליך פרה אדומה פרט כלל 
ופרט אין בכל' אלא מה שבפרט זאת חוקת 
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התורה ר' אליעזר אומ' נאמ' כאן חוקה ונאמ' 

להלן חוקה מה חוקה האמורה להלן בבגדי 
לבן הכת' מדבר שאלו תלמידיו את רבן יוח' 

בן זכאי באילו כלים נעשית פרה אמ' 
להן בבגדי זהב אמרו לו והלא לימדתנו רבינו
בבגדי לבן אמ' להם אם מה שראו עיני ומה 

ששרתו ידיי שכחתי קל וחומר למה 
שלמדתי וכל כך למה כדי לחזק את התלמידים

ויש אומרין הילל הזקן היה אלא שלא היה יכול 
לומר ששרתו ידיי ויקחו אליך מתרומת 
הלשכה שתהא גיזבר לדבר וכשם שהיה 

משה גיזבר לדבר כך היה אהרן גיזבר לדבר 
כיוצא בו אמרו שמן המשחה   פרה ר' אליעז' 
אומ' עגלה בת שנתה ופרה בת שתים וחכמים 

אומ' עגלה בת שתים ופרה בת שלש ובת ארבע 
ר' מאיר אומ' אף בת חמש כשירה זקינה אלא 

שממתינין שמא תשחיר ותפסל פרה שומע 
אני שחורה לבנה ת"ל תמימה לאדמות או 

תמימה למומין כשהוא אומ' אשר בה [אין] 
אשר לא עלה עליה עול אמרין הא מה ת"ל 

תמימה תמימה למומין אשר אין בה מום 
אשר לא עלה עליה עול למה נאמ' והלא עד 
שלא יאמר יש לי בדין ומה מוקדשין שאין 
מלאכה פוסל בהן שאר מומין פוסלין בהם 

פרה שמלאכה פוסלת בה אינו דין שיהא 
מום פוסל בה לא אם אמרת במוקדשין

שעשייתן בטהרה לפיכך מום פוסל בהן 
תאמר בפרה שעשייתה בטומאה לפיכך לא 

יהא מום פוסל בה הרי פסח יוכיח שעשייתו 
בטומאה ומום פוסל בו הוא יוכיח לפרה 
שא'ע'פ' שעשייתה בטומאה שיהא המום

פוסל בה לא אם אמרת בפסח (שיהא המום) שיש 
לו זמן קבוע לפיכך מום פוסל בו תאמר בפרה 

שאין לה זמן קבוע לפיכך לא יהא מום פוסל 



בה ת"ל אשר אין בה מום איסי בן עקיבא אומ'
אשר אין בה מום למה נאמ' הא עד שלא 

יאמר יש לי בדין מה מוקדשין שאין נפסלין 
בשחור ולבן אין דין מום פוסל בהן פרה 

שניפסלת (בלינה) בשחור ולבן אינו דין שיהא
מום פוסל בה אם זכיתי מן הדין מה ת"ל אשר 

אין בה מום שהיה בדין לעגלה שתיפסל 
במומין מה מוקדשין שאין מלאכה פוסלת

בהן מום פוסל בהן עגלה שמלאכה פוסלת 
בה אינו דין שיהא מום פוסל בה ת"ל אשר אין 

בה מום בה אין מום הא אם יש מום בעגלה 
כשירה ר' יהוד' בן בתירא אומ' מה חטאת

העוף שמקריביה טהורין אין מום פוסל בה 
פרה שמקריביה טמאין אינו דין שלא יהא

מום פוסל בה ת"ל אשר אין בה מום אין מום
הא אם יש בעובדיה הרי זו כשירה אמ' ר'

יאשיה בומיתי לפני ר' יהודה בן בתירא כיצד 
המום פוסל בעובדיה הראני בין שתי אצבעותיו 

יוצא לו שתי זנבות אשר לא עלה עליה עול 
בעול שלא לעובדה הכת' מדבר ואם תאמר 
בעול שלא לעובדה עגלה שאין המום פוסל 

עול פוסל בה פרה שהמום פוסל בה אינו דין 
שיהא העול פוסל בה הרי מוקדשין יוכיחו 

שהמומין פוסל בהן ואין העול פוסל בהן 
והם יוכיחו לפרה שא'ע'פ' שהמום פוסל בה 

לא יהא עול פוסל בה אלא אם אמרת 
במוקדשין שאין נפסלין בשחור ובלבן 
לפיכך אין העול פוסל בה תאמר בפרה 

שנפסלת בשחור ובלבן לפיכך אין העול פוסל 
בה תאמר בפרה שנפסלת בשחור ובלבן לפיכך

לא יהא עול פוסל בה ת"ל אשר לא עלה 

עליה עול בעול שאינו של עבודה הכת' מדבר
ומניין לעשות שאר מלאכה כעול אמרת 

קל וחומר ומה עגלה שאין המום פוסל בה 
לא עשה בה שאר מלאכה כעול פרה שהמום 

פוסל בה אינו דין שיעשה בה שאר מלאכה 
כעול או חילוף הדברים מה פרה שהמום 

פוסל בה לא עשה בה שאר מלאכות כעול 
עגלה שאין המום פוסל בה אינו דין שלא 

נעשה בה שאר מלאכה כעול ת"ל אשר 
לא עובד בה דנתי וחילפתי בטל או חילוף 

זכיתי לדין כבתחילה מה עגלה שאין המום 
פוסל בה עשה בא שאר מלאכות כעול 
פרה שהמום פוסל בה דין הוא שנעשה 

בה שאר מלאכות כעול ונתתם אותה אל 
אלעז' הכהן בא הכת' ולימד על הפרה שהי'

נעשית בסגן תדע שכן שהרי אהרן קיים 
ואלעזר שורף את הפרה ונתתם אותה



זו נעשית באלעז' ושאר כל הפרות בכהן 
גדול דברי ר' מאיר ר' יוסי בר' יהוד' ור' 

שמעון ור' אליעז' בן יעקב אומ' זו ניעשית 
באלע' ושאר כל הפרות בין בכהן גדול בין 

בכהן הדיוט  והוציא אותה שלא יוציא 
אחרת עמה מכאן אמרו שאם לא היתה 

פרה רוצה לצאת אין מוציאין עמה שחורה 
שלא יאמרו שתים שחטו ר' אומ' לא מן 

השם הוא זה אלא שנ' והוציא אותה לבדה 
אל מחוץ למחנה להר המשחה ושחט אותה 

בא הכת' ולימד על הפרה שתהא מלאכה 
פוסלת בשחיטתה ושחט אותה מגיד 

שאם נתנבלה בשחיטתה פסולה ושחט 
אותה מיכן אמרו אין עושין שתי פרות 

כאחת ושחט אותה לפניו מגיד שיהא 
שוחט ואלעזר רואה  ולקח אלעזר (מדמ')

בכיהונו מדמה באצבעו מצותה מצות יד

ולא מצות כלי שהיה בדין הואיל ולוג שמן 
מכשיר ודם פרה מכשיר אם למדתי ללוג 

שמן שאינו כשר אלא ביד אף דם פרה 
לא יהא אלא ביד וממקום שבאתה או מה 

להלן מכלי ליד אף כאן מכלי ליד ת"ל מדמה 
באצבעו מצותה מצות יד ולא מצות כלי

אצבעו ימנית שבידו ימנית אצבעו ימנית
שבידו ימנית או כל אצבעות ת"ל וטבל 

הכהן את אצבעו הימנית הואיל ונאמ' 
אצבעות בתורה סתם ופרט לך הכת' באחת 

מהן שאינה אלא ביד הימנית אף פורטני 
בכל אצבעות שבתורה אלא ביד הימנית 

הימנית המיומנת שבימין הרגילה 
שבאצבעותיה והזה אל נוכח פני אהל 

מועד שאם לא הוקם המשכן או אם קיפלה 
הרוח את היריעה לא הייתה פרת חטאת 

נעשת מדמה עוד למה נאמ' והלא כבר 
נאמ' באצבעו מה ת"ל מדמה לפי שהוא אומ' 

שבע פעמים שומע אני שבע הזאות 
וטבילה אחת ת"ל מדמה מגיד שחוזר להם 

שבע פעמים שיהו מעכבות זו את זו 
שהיה בדין הואיל ונאמ' הזיות בפנים והזיות 

בחוץ אם למדנו לפנימיות שהן מעכבות 
זו את זו אף החיצונות מעכבות זו את זו לא 

אם אמרת בפנימיות שהן מכפרות לפיכך 
מעכבות זו את זו תאמר בחיצונות שאינן 

מכפרות לפיכך לא יעכבו זו את זו ת"ל שבע 
פעמים שיהו מעכבות [זו] את זו  
  סל' פסוק'      ושרף את הפרה 

לעיניו בא הכת' ולימד על הפרה שתהא 
מלאכה פוסלת בשריפתה הא עד שלא 



יאמר יש לי בדין אם פוסלת בשחיטתה 
לא תפסול בשריפה אם זכיתי מן הדין מה 
ת"ל ושרף את הפרה אלא בא הכת' ולימד 
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על הפרה שתהא מלאכה פוסלת בה עד 

שתעשה אפר  ושרף את הפרה ולא פרים 
הנשרפים שהיה בדין מה פרה שאין נעשית 

בפנים מלאכה פוסלת בשריפתה פרים 
הנשרפים שנעשים בפנים אינו דין שתהא

מלאכה פוסלת בשריפתן לא אם אמרת 
בפרה שמלאכה פוסלת בשחיטתה לפיכך 
פוסל בשריפתה תאמר בפרים הנשרפים 

שאין מלאכה פוסלת בשחיטתן ת"ל ושחט 
אותה ושרף את הפרה ולא פרים הנשרפים
ושרף את הפרה לעיניו שיהא אחר שורף 

ואלעז' רואה את עורה על פרשה מה פרשה 
במקומן אף כולן במקומן מיכן אמרו הדם 

כל שהוא יחזיר ואם לא יחזיר פסל ר' נתן אומ' 
מקנח ידו בגופה של פרה ושרף להביא את 
הפיקעין מיכן אמרו הבשר כל שהו יחזיר 

לא החזיר פסל עצם כל שהו יחזיר לא החזיר
לא פסל כזית כל שהוא יחזיר ואם לא החזיר 

פסל ושרף ריבוי אחר ריבוי למעט דברי 
ר' ישמע' ר' עקיבא אומ' מ[ש]יצת האור ברובה

ר' יהודה אומ' ושרף שלא ימעיט לה עצים 
מרבה הוא לה חבילי אזוב חבילי אזובין 

בשביל לרבות את העפר  ולקח נאמ' כאן 
לקיחה ונאמ' להלן לקיחה מה לקיחה

האמורה להלן שלשה אף לקיחה האמור'
כאן שלשה  עץ שומע אני כל עץ כל

עץ במשמע ת"ל ארז אי ארז שומע אני
אפילו ענף ת"ל עץ ארז כיצד זו בקעת 

של ארז אזוב ולא אזוביון ולא אזוב 
כוחלית ולא אזוב מדברית ולא אזוב רומית 

ולא כל אזוב שיש לו שם  לווי ושני 
תולעת ששינתי תולעת ולא ששינתי דבר

אחר  והשליך אל תוך שריפת הפרה
שומעני משתעשה עפר ת"ל הפרה אי 

הפרה שומעני אע"פ שלא נשרפה ת"ל והשליך 
אל תוך שריפת הא כיצד משיצת האור ברובה 

דברי ר' ישמע' ור' עקיבא אומ' והשליך אל תוך 
שריפת שומע אני משעשה אפר ת"ל הפרה 

או הפרה יכול יקרענה ויתננה לתוכה ת"ל שריפת
הא כיצד משתבקע וכבס בגדיו הכהן בא הכת' 

ולימד על המשליך את האזוב שמטמא בגדי'
ואחר כך יבא אל המחנה מה כאן אסור לבא 

(ע)[א]ל המחנה אף להלן אסור לבא אל המחנה 



(הכ') וטמא הכהן עד הערב מה להלן עד הערב 
אף כאן עד הערב והשורף אותה יכבס 

בגדיו בא הכת' ולימד על השורף את הפרה 
שמטמא בגדים הא עד שלא יאמר יש לי

בדין אם המשליך את האזוב מטמא בגדים 
השורף את הפרה לא יטמא בגדים אם זכיתי מן 

הדין מה ת"ל והשורף בא הכת' ולימד על 
העוסקין בפרה מתחילתה ועד סוף שיהו טעונין 

תכבוסת בגדים ורחיצת הגוף והערב שמש 
וכבס בגדיו ולא בגדים המנוגעין שמטמאין

במגע אינו דין שהשורפן מטמא בגדים
ת"ל והשורף אותה יכבס בגדיו ול' בגדים 

המנוגעין יכבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים
במים שתי פעמים מה ת"ל שהיה בדין הואיל 

ואדם טעון טבילה וכלים טעונין טבילה מה 
אדם טובל כראוי לו אף כלים טובלין כראוי 

להם ת"ל במים מקום שאדם טובל שם 
ידים וכלים טובלין ואסף איש טהור את 

אפר הפרה לפי שמצינו שכל מעשה פרה 
בכהן שומעני אף אסיפת אפרה בכהן ת"ל ואסף 

איש טהור מגיד שאסיפת אפרה כשירה בכל 
(מקום) אדם איש להוציא את הקטן ומשמע 

מוציא את האשה ת"ל טהור להוציא את 
האשה דברי ר' ישמע' ר' עקיבא אומ' ואסף
איש להוציא את האשה משמע מוציא את 

האשה ומביא את הקטן ת"ל והניח לא אמרתי 
אלא במי שיש לו דעת להניח טהור שר' 
ישמע' אומ' טהור למה נאמ' הא עד שלא 

יאמר יש לי בדין אם המזה יהיה טהור האוסף 
לא יהיה טהור הא מה ת"ל טהור טהור מכל 

טומאה ואיזה זה טבול יום ר' נתן אומ' נאמ' כאן 
טהור ונאמ' להלן טהור מה טהור האמור להלן 

טמא לתרומה וטהור למעשר אף טהור האמו'
כאן טמא לתרומה וטהור למעשר  את אפר 
הפרה ולא את האודים מכאן אמרו חולקין 
אותו לשלשה חלקים אחד נותן בחיל ואחד 

נותן בהר המשחה ואחד מתחלק לכל המשמרו'
אל מחוץ למחנה להר המשחה אל מקום 

טהור שיהא מקומו טהור מיכן היה ר' אלעזר
הקפר בר' אומ' דלי של מי חטאת שמוקף צמיד 

פתיל ונתנו באהל המת טמא שנ' אל מקום 
טהור ואין מקום טהור למשמרת למי נידה 

למה נאמ' שיכול אין לי אלא שמלאכה פוסל'
אלא בעפרה במים מניין ת"ל למשמרת למי 

נידה או אפילו קידשן ת"ל למי נידה וכבר הן 
למי נידה והיתה לעדת בני ישר' מיכן אמרו 
פרה ששתת מי חטאת בשרה טמיאה מעת 

לעת ר' יהודה אומ' בטלו במעיה והיתה 



לעדת בני ישר' וגו' אחד מן הדברים שהיה 
ר' יוסי דן לפני ר' עקיבא וסילקו ר' עקיבא 

ואחר כך מצא לו תשובה אמ' לו מה אני לחזור 
אמ' לו לכל אדם אלא לך שאתה יוסי הגלילי 

אמ' לו הריהו אומ' והיתה לעדת וגו' כשהן 
שמורין הרי הן מי נידה אמ' ר' טרפון ראיתי 

את האיל מנגח ימה צפונה זה עקיבא ואני הייתי 
מבין והנה צפיר העזים וגו' עד ולא היה מציל 

לאיש מידו זה יוסי הגלילי חטאת היא מגיד 
שמועלין בה חטאת היא מגיד שאם שינה

באחד מכל מעשיה פסולה (מכל) חטאת היא 

מגיד שאם נשחטה שלא לשמה פסולה
מגיד שאם נשחטה שאינה נשרפת בלילה 
אלא ביום אי חטאת היא יכול יהא נפסלת 
בלינה אלא ביום אי חטאת היא יכול תהא 

נפסלת בלינה ת"ל למשמרת מגיד
שמשתמרת ימים על ימים ושנים על שנים 
וכבס האוסף מגיד שהאוסף את אפר הפרה 

שמטמא בגדים הא עד שלא יאמר יש לי 
אם המשליך את האזוב מטמא בגדים 

האוסף את הפרה לא יטמא בגדים אלא אם 
כן ענשתה מן הדין ד'א'  בא הכת' ולימד על 

אוסף האפר שמטמא בהיסט והיתה לעדת
בני ישר' ולגר לפי שמעשיה בישר' צריך 

להביא את הגרים לחוקת עולם שינהוג הדבר 
לדורות       סל' פס'   הנוגע 

במת בא הכת' ולימד על המת שיטמא במגע 
הא עד שלא יאמר יש לי בדין אם מטמא 
באהל לא מטמא במגע הא אם אמרת כן 

נענשה מן הדין לכך נאמ' הנוגע במת ללמדך 
שאין נענשין מן הדין לכל נפש להביא את 

בן שמונה משמע מביא את בן שמונה 
ומביא את דמו ת"ל בנפש האדם להוציא את 
דמו דברי ר' ישמע' ר' עקיבא אומ' נפש אדם 

להוציא את דמו יטמא שבעת ימים בא הכת'
ולימד על המת שמטמא טומאה שבעה 

הוא יתחטא אין ת"ל בו אלא בו באפר שנעשה 
כתיקונו ביום השלישי וביום השביעי בא 
הכת' ולימד על טומאת מת שצריך הזאה 

שלישי ושביעי אתה אומ' לכך בא או אינו 
אלא (ב)אם היזה בשלישי יטהר בשביעי 

אם לא היזה בשלישי לא יטהר בשביעי ת"ל 
אם לא יתחטא ועדיין אני אומ' מפני מה 

לא יטהר בשביעי מפני שלא הזה בשלישי 
אבל אם הזה בשלישי יטהר בשביעי אם
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לא היזה בשלישי לא יטהר ברביעי ת"ל 



אם לא יתחטא ועדיין אני אומ' מפני מה
לא יטהר בשביעי מפני שלא היזה 

בשלישי אבל אם הזה בשלישי יטהר
בשביעי ת"ל וחטאו ביום השביעי שנה

עליו הכת' שנענש לפסול ואם לא יתחטא 
למה נאמ' לפי שהוא אומ' ואיש אשר 

יטמא ולא יתחטא ונכרתה על טומאת מקד'
הכת' ענש כרת כל הנוגע במת בנפשו זהו

שאמרנו להביא את בן שמונת אשר 
ימות מגיד שאין מטמא עד שעה שימות 

ומיכן אתה דן (לשרת) לשרץ מה מת חמור 
אינו מטמא עד שעה שימות אף שרץ 

הקל אינו דין שלא יטמא עד שעה 
שימות או חילוף שרץ הקל הריהו

מטמא כשהוא מפרפר המת חמור אינו 
דין שיטמא מפרפר ת"ל כל הנוגע במת 

בנפש שאין ת"ל אשר ימות מה ת"ל אשר 
ימות שאין מטמא עד שעה שימות 

דנתי וחילפתי בטל או חילוף זכיתי לדין 
כבתחילה מה מת חמור אינו מטמא 

עד שעה שימות שרץ הקל אינו מטמא 
עד שימות ולא יתחטא ר' אומ' לא 

נתחטא במים אתה אומ' לא נתחטא 
במים כשהוא אומ' מי נידה לא זורק 

עליו הרי מים אמור הא מה ת"ל ולא 
יתחטא לא נתחטא בדמים להביא את 

מחוסר כפרה את משכן יי' טימא למה 
נאמ' לפי שהוא אומ' את מקדש יי' 

טמא אין לי אלא מקדש משכן מניין 
את משכן מפני מה ענש להלן מיתה 

וכן כרת ללמוד שכרת הוא מיתה 
ומיתה הוא כרת  טמא יהיה אין לי אלא 

טמא מת שאר טמאין מניין ת"ל והיה 

לרבות שאר טמאין דברי ר' יאשיה ר' יונתן 
אומ' אינו צריך שהרי כבר נאמ' והזרתם את 

בני ישר' מטומאתם טמא מת היה בכלל 
הוציאו הכתוב מכללו וענש עליו מיתה

חייב (מיתה) קרבן אין לי אלא טמא מת 
שאר טמאין מניין אמרת אם טמא מת 

היה בכלל והוציאו הכת' מכללו וענש עליו 
מיתה ונחייב עליהם קרבן מה ת"ל טמא לפי 
שהוא אומ' כי מי נידה לא זורק עליו אין לי 

אלא שלא היזה כל עיקר היזה ולא שנה 
מניין ת"ל טמא יהיה היזה ושנה ולא טבל 

מניין ת"ל טומאתו בו היזה ושנה וטבל (מניי')
ולא העריב שמשו מניין ת"ל עוד טומאתו 

בו         סל'  פס' זאת התורה אדם 
כי ימות באהל בא הכת' ולימד (טומאה חדש')



על המת טומאה חדשה שיטמא באהל 
אין לי אלא באהל חוץ לאהל מניין ת"ל כי 
ימות דברי בן עקביא ר' ישמעאל אומ' אינו

צריך אם עד שלא נזקק לטומאה מטמא 
נזקק לטומאה דין הוא שיטמא מניין 

לעשות כל המאהילין באהל היה ר' יצחק 
אומ' מה מצורע הקל עשה בו את כל 

המאהילין באהל מת חמור דין הוא 
שתעשה כל המאהילין באהל  הבא אל 
האהל זה שבא מקצתו וכל אשר באהל 

זה שבא מקצתו וכל אשר באהל זה שבא 
כולו עד שלא יאמר יש לי בדין אם בא מקצת'

טמא הבא כולו לא יהיה טמא אלא אם כן 
ענשת מן הדין לכך נאמ' כל הבא אל האהל 

וכל אשר באוהל לומר שאין עונשין מן 
הדין ר' אחי בר' יאשיה אומ' כל הבא אל 
האהל למה נאמ' לפי שנ' וכל אשר באהל 

הא עד שלא יאמר יש לי בדין אם הבא באהל 
טמא אשר באהל לא יהיה טמא מה ת"ל 

כל הבא אל האהל לעשות קרקעו של בית
כמהו עד התהום כל הבא אל האהל דרך פתחו 

הוא מטמא ואינו מטמא מכל צדין כשהוא 
פתוח (אהל מועד מקב') ומיכן אתה דן לקבר מת

אהל שהוא טמא אינו מטמא מכל צדדין 
כשהוא פתוח או חילוף מה קבר שאינו מקבל 

טומאה הריהו מטמא מכל צדדין כשהוא
פתוח אהל שהוא מקבל טומאה אינו דין 

שיטמא מכל צדדיו כשהוא פתוח ת"ל כל 
הבא אל האהל דרך פתחו הוא ואינו מטמא 

מכל צדדיו כשהוא פתוח דנתי וחילפתי בטל 
או חילוף זכיתי לדין כבתחילה מה אהל (שהוא)

שהוא מקבל טומאה אינו דין שיטמא מכל 
צדדיו כשהוא פתוח קבר שאינו מקבל 
טומאה אינו דין שלא יטמא מכל צדדיו 

כשהו פתוח קבר שאינו מקבל טומאה או לא 
יטמא טומאת ערב אמרת קל וחומר הוא 

אם שלישי כמת טמא השיני דין הוא 
שיהא טמא וכל אשר באהל שומעני אף 
הקש והחריות והעצים והאדמה במשמע 

ת"ל ולקח אזוב וטבל וגו' ועדיין כלי אבנים כלי 
גללים וכלי אדמה ונפשות בהמה במשמע 

ת"ל כל בגד וכל עור וכל מעשה עזים וכל כלי 
עץ הא למדנו לארבעה כלים ולכלי מתכות 

מניין ת"ל אך את הזהב ואת הכסף למדנו לארבעה 
כלים ולכלי מתכות ולכלי חרס לאדם מניין ת"ל 

ואתם חנו מחוץ למחנה או אילו לכל חיטוי 
ואילו לכלל טומאה ת"ל הוא יטמא והוא

יתחטא בו את שבא לכלל חיטוי בא לכלל 



טומאה לא בא לכלל טומאה לא בא לכלל 
חיטוי לא בא לכלל טומאה 

  סלי'  פסוקא  כל כלי פתוח 
בכלי חרס הכתו' מדבר או אינו מדבר אלא 
בכל הכלים הרי אתה דן נאמ' ארבעה כלים 

בשרץ והוציא כלי אחד להקל ולהחמיר 
עליו ונאמ' ארבעה כלים במת והוציא כלי 
אחד להקל ולהחמיר עליו מה להלן (להקל
ולהחמיר) בכלי חרס הכת' מדבר דברי ר' 

יאשיה ר' יונתן אומ' בכלי חרס הכת' מדבר  
או מדבר אלא בכל הכלים ת"ל טמא הוא כלי 

שאם נטמא אין לו טהרה מטומאתה ואיזה 
זה כלי חרס מה ת"ל פתוח ואפילו כל שהוא 

ר' אליעזר אומ' בכלי חרס הכת' מדבר או 
אינו מדבר בכל הכלים ת"ל טמא הוא כלי שאם

נטמא א[י]ן לו טהורה מטומאתה ואיזה זה 
כלי חרס מה ת"ל פתוח ואפילו כל שהו' ר' אליעז' 

אומ' בכלי חרס הכת' מדבר או מדבר אלא 
בכל הכלים ת"ל וכל כלי פתוח כלי שמקבל 

טומאה דרך פתחו ואיזה זה כלי חרס מה ת"ל 
טמא טמא לעולם אבא חנין אומ' משום 

ר' אליעז' כל כלי שומעני אפילו כולו ת"ל פתוח 
על פתח שאמרתי ולא על כולו פתיל זה 

העודף צמיד זה הדופק וא'ע'פ' שאין ראיה 
לדבר זכר לדבר שנ' ויצמד ישר'  וכל כלי 

פתוח טמא הוא מיכן אמרו חכמים כלים 
מצילין באהל המת אהילים בכיסוי וכל כלי 

פתוח מיכן אמרו חבית שכפאה על פיה 
מירחה בטיט מן הצדדין טמיאה ת"ל צמיד 

פתיל עליו ולא צמיד פתיל על גביו וכל כלי 
פתוח אין לי אלא כלי חרס כלי גללים כלי 

אבנים כלי אדמה מניין ודין הוא מה כלי 
חרס שהם עלולין לקבל טומאה הרי הן 

מצילין צמיד פתיל באהל המת כלי אבנים 
וכלי גללים וכלי אדמה שאין עלולין לקבל 

טומאה אינו דין שיצלו צמיד פתיל באהל 
המת ת"ל וכל כלי פתוח טמא הוא אין ת"ל 

טמא הוא מה ת"ל טמא הוא שמציל על
עצמן צמיד פתיל באהל המת יציל על 
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עצמו צמיד פתיל במגע השרץ 

 סל' פסוקא   וכל אשר יגע במים
על פני (אשה) השדה להוציא את העובר 

שבמעי אשה דב' ר' ישמע' ר' עקיבא
אומ' להביא גולל ודופק בחלל חרב בא הכת' 

ולימד על החרב שטמא טומאת שבעה 
והנוגע בה יטמא טומאת שבעה הא למדנו 



לכלים ואדם ואדם וכלים מניין ת"ל וכבסתם 
בגדיכם ביום השביעי וטהרתם  הא למדנו 
לכלים ואדם וכלים בחלל חרב או במת אף 
המת בכלל חלל והרי הכת' מוציאו מכללו 

לעשות את הפורש ממנו כמוהו דברי ר' 
יאשיה ר' יונתן אומ' אין המת בכלל חלל 
לפי שמצינו שלימד על המת בפני עצמו 

ועל החלל בפני עצמו מניין לעשות את
הפורש ממנו כמוהו אמרת קל וחומר מה 

נבילה קלה עשה הפורש ממנו כמותה מת 
חמור דין הוא שנעשה הפורש ממנו כמותו 

לא אם אמרת בנבילה שמטמא טומאת 
ערב מרובה תאמר בטומאת מת שמטמא 

טומאת שבעה מועטת ונבילה מטמא טומאת 
ערב מניין שמטמא בהיסט אמרת קל וחומ' 

ומה נבילה קלה הרי היא מטמאה בהיסט 
המת חמור דין הוא שיטמא בהיסט או מה 

להלן טומאת ערב אף כאן טומאת ערב 
אמרת מקום שמגעו טומאת שבעה 

היסיטו טומאת שבעה מקום שמגעו 
טומאת ערב הסיטו טומאת ערב ר' אומ' 
בהרגל דבר שמקבל טומאת ערב הכת' 

מדבר שמטמא בהיסיט או אפילו זרק בו 
החץ והרגו ת"ל כל הורג נפש (תתחטאו) [ול.. תתחטאו] 

מ(ב)קיש הורג לנוגע מה נוגע על ידי חבירו 
אף הורג על ידי חבירו או בעצם אדם 

זה אבר מן החי או אינו אלא עצם כשעור'

כשעורה כשהוא אומ' (ם) הנוגע הרי עצם
כשעורה אמור הא מה ת"ל או בעצם אדם 
אבר מן החי ושני עצמות נאמרו כעינין או 

בעצם אדם זה אבר מן החי ועל הנוגע בעצם 
זה כשעירה ד'א' מה המת כבירייתו בשר וגידים 

ועצמות אף אבר מן החי בשר גידים ועצמות 
או בקבר זה קבר סתום אתה אומ' זה קבר סתום 

או אינו אלא קבר (סתו) פתוח אמרת קל וחומר
הוא מה אהל שמקבל אינו מטמא מכל צדדין 
כשהוא פתוח קבר שאינו מקבל טומאה אינו
דין שלא יטמא מכל צדדין כשהוא פתוח או 

מה להלן טמא טומאת ערב אף כאן טמא 
טומאת ערב אמרת וכי אהל מאין למד ולא 

מן הדין ודבר אחר למד ממקום אחר אתה בא 
ללמד הימנו הלמד מן הלמד 

   סל' פסוקא   ולקחו לטמא מעפר וכי 
עפר הוא והלא אפר הוא ומפני שינה הכת'

במשמעו מפני שמקישו לדבר אחר  ד'א'
נאמ' כאן עפר ונאמ' להלן עפר מה עפר 

האמור להלן על פני המים אף עפר האמור 
כאן על פני המים מה להלן אם הקדים עפר 



למים יצא אף כאן אם הקדים (ל)עפר למים יצא 
ד'א' שאם נשתנו מראיו כשר  ונתן עליו מים 

חיים במי מעיין הכת' מדבר או אינו מדבר אלא 
במים שהם חיים לעולם וא'ע'פ' שאין ראיה 

לדבר זכר לדבר ויחפרו עבדי יצחק בנחל 
וימצאו שם באר מים חיים הא מה ת"ל ונתן 

עליו מים חיים במי מעיין הכת' מדבר אל כלי 
מגיד שעשה בם כל הכלים בכלי חרס שהיה 

הואיל ומים ועפר מקדשין בסוטה ומים ועפר 
מקדשין בפרה אם למדתי לסוטה שלא 
עשה כל הכלים בכלי חרס אף פרה לא 

נעשה כל הכלים בכלי חרס ת"ל אל כלי מגיד 
שנעשה בה כל הכלים ככלי חרס ולקח נאמ' 

כאן לקיחה ונאמ' להלן (להלן) לקיחה מה לקיחה 
האמורה להלן שלשה אף לקיחה האמורה 

כאן שלשה אזוב ולא אזוביון ולא אזוב מדברית 
ולא כל אזוב שיש לו שם לווי וטבל במים 
שיהא במים כדי טבילה איש להוציא את 

הקטן ומוציא את את האשה ת"ל טהור טהור 
להביא את האשה דברי ר' ישמעא' ר' עקיבא 
אומ' טהור למה נאמ' הא עד שלא יאמר יש 

לי בדין אם האוסף טהור המזה לא יהיה 
טהור הא מה ת"ל טהור טהור מכל טומאה 
ואיזה זה טבול יום ר' אומ' נאמ' כאן טהור 

ונאמ' להלן טהור מה טהור האמור להלן 
טמא לתרומה וטהור לחטאת אף טהור 

האמור כאן טמא לתרומה וטהור לחטאת
והזה על האהל ועל כל הכלים בא הכת' 

ולימד על האהל שמקבל טומאה והזה על 
האהל בשעת קיבול טומאה ועל הנוגע 

בעצם זה עצם כשעורה אתה אומ' זה עצם 
כשעורה או אינו אלא אבר מן החי כשהוא 

אומ' או בעצם אדם הרי להביא אבר מן 
החי הא מה ת"ל ועל הנוגע בעצם זה עצם

כשעורה ועל הנוגע בעצם מגיד הכת' 
שכשם שהביא כולן לעיניין טומאה כך 

הביא כולן לעיניין הזייה והזה הטהור על 
הטמא טהור על הטמא ועל הטהור טמא 

דברי ר' עקיבא ביום השלישי וביום השביעי 
בא הכתו' ולימד על טמא מת שטעון הזייה 

שלישי ושביעי לכך בא או אם הזה בשלישי 
יטהר (ב..ביעי) אם לא היזה בשלישי לא 
יטהר בשביעי ת"ל וחיטאו ביום השביעי

שינה עליו לפסול אין לי אלא שביעי שמיני 
תשיעי עשירי מניין ת"ל וחטאו מכל מקום 
ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא

עד הערב לפי אומ' אם קדמה טבילה להזייה 



יצא ת"ל וחטאו ביום השביעי ואחר כך יכבס 
בגדיו ורחץ במים וטהר בערב ואיש אשר 

יטמא ולא יתחטא (ולא יתחטא) ביום השלישי
וביום השביעי לא יטהר עונשו לא יטהר

ואין עונשו כרת והיתה לכם לחוקת שינהוג 
הדבר לדורות ומזה מי הנדה יכבס בגדיו בין 
מים למים הכת' חולק בין מים שיש בה כדי 
הזייה ובין מים שאין בהן כדי הזייה שהמים 

שיש בהן כדי הזייה מטמא אדם לטמא 
בגדים ומים שאין בהן כדי הזייה מטמא אדם 

לטמא אוכלין ומשקין אתה אומ' לכך בא 
או לא אלא לחלוק בין מזה לנוגע שהמזה 
שלא נגע מטמא בגדים והמזה נוגע וטמא

נוגע יטמא בגדים אם המזה קל וחומר אם המזה 
שלא נגע מטמא בגדים והמזה נוגע דין הוא 

שיטמא בגדים והרי דברים קל וחומר אם 
המזה שלא נגע מטמא בגדים והמזה שנוגע 

דין הוא שיטמא בגדים אלא אין לי אלא 
טהורין טמאין מניין אמרת קל וחומר לטמאין 

אין לי אלא כשירין פסולין מניין אמרת קל 
וחומר אם כשירין מטמאין קל וחומר 

לפסולין הא אין עליך לומ' כלשון אחרון 
אלא כלשון ראשון בין מים למים הכת' חולק 
בין מים שיש בהן כדי הזייה ובין מים שאין 
בהן כדי הזייה שהמים שיש בהן כדי הזייה 
מטמא אדם לטמא בגדים והמים שאין בהן 

כדי הזייה מטמא אדם לטמא אוכלין ומשקין 
  וכל אשר יגע בו הטמא יטמא למה 

נאמ' לפי שהוא אומ' בחלל חרב בא הכת' 
ולימד על החרב שהוא טמאה טומאת 
שבעה והנוגע בה טמא טומאת שבעה

הא למדנו לכלים ואדם וכלים מניין ת"ל וכבסת'
בגדיכם ביום השביעי הא למדנו לכלים ואדם 

308
אדם וכלים כלים מניין אמרת קל וחומר

הוא ומה כלים הנוגעין באדם הנוגע בכלים 
הנוגעין במת הרי הן טמאין כלים הנוגעין 
באדם בכלים הנוגעין במת דין הוא שיהו 
טמאין כלים באדם מניין אמרת קל וחומ' 

הוא ומה אם כלים הנוגעים הנוגע במת דין
הוא שיהו טמאין או יהו אדם לקבל 

טומאה מן המת לטמא את חבירו טומאת 
שבעה אמרת קל וחומר ומה כלים 

שאין מטמאין על גבי משכב ומושב 
אינו דין שיהא מקבל טומאה מן המת 

לטמא אדם טומאת שבעה ת"ל והנפש 
הנוגעת תטמא עד הערב טומאת מטמא 
ואין מקבל טומאה מן המת לטמא את 



חבירו טומאת שבעה או שיטמא בהיסיט 
אמרת קל וחומר ומה נבילה קלה הרי היא 

מטמא בהיסיט ת"ל וכל אשר יגע בו 
הטמא יטמא במגע הוא מטמא ואינו 

מטמא בהיסיט       סליק' פסוקא'
  וישב ישר' בשיטים אין 

ישיבה בכל מקום אלא קלקלה שנ' וישב 
העם לאכול ושתה ויקומו לצחק וישבו 

לאכול לחם ר' עקיבא אומ' כל מקום 
שפרשה שסמוכה לחבירתה למידה הימנה 

ר' אומ' למידה הימנה ר' אומ' הרבה פרשיות 
סמוכות זו לזו ורחוקות זו מזו כרחוק מזרח 

ממערב כיוצא בו אתה אומ' הן בני ישר' 
לא שמעו אלי אמ' לו המקום ושמעו 
לקולך כיוצא בו אתה אומ' ובת איש 

כהן כי תחל לזנות וגו' והכהן הגדול מאחיו 
וגו' וכי מה עיניין זה לזה אף נשרף משל 

למה הדבר דומה לקטרון שהשלים 
שניו ולא שימש פלומופולון שלו אלא 

ברח והלך לו שלח המלך להביאו וחייבו 
את ראשו עד שלא יצא להרג אמ' המלך 

מלאו מדה של דינרי זהב ונפשך שלך עכשיו 
איבדתה את נפשך איבדת את ממונך כך בת 

כהן שזינתה יוצאה כהן לפניה ואומ' לה אילו 
עשיתה כדרך שעשו אמותך זכית יוצא ממך 

כהן גדול כיוצא בהן ועכשיו איבדתה את 
נפשך איבדת את ממונך לכך נאמ' ובת איש 

כהן וגו' והכהן הגדול מאחיו וגו' כיוצא בו אתם
לא עמי ואומ' והיה מספר בני ישר' כחול הים וגו'

וכי מה עינין זה לזה משל למלך שכעס על 
אשתו שלח אחר סופר לבוא ולכתוב לה את

גיטה עד שלא בא הסופר נתרצה המלך 
על אשתו אמ' לו המלך איפשר שיצא סופר 

זה מיכן חלוק אלא אומר בא הכת' שאני כופל 
לה כתובתה לכך נאמ' כי אתם לא עמי והיה 

מספר בני ישר' כיוצא בדבר אתה אומ' תאשם 
שומרון כי מרתה באלקי' ואומ' שובה ישר' 

עד יי' אלקיך וכי מה עיניין זה לזה משל למה 
הדבר למדינה שמרדה על המלך שלח המלך 

פולימרכוס ואמ' לו חריבה היתה אותו 
פורימרכוס בקי ומיושב אמ' להם כלו לכם 

ימים ואמ' לאו הריני עושה לכם כדרך 
שעשיתי למדינה פלונית ולחברותיה ולהפרכיא

פלונית ולחברותיה לכך נאמ' תאשם שומרון 
כי מרתה באלהיה שובה ישר' עד יי' אלקיך וגו'

ד'א' וישב ישר' בשיטים במקום השטות 
לפי שהיו ישר' במדבר לא מקום זרע ותאינה 

וגפן ורימון באו ועשו מלחמה עם סיחון 



ועוג ונפלו בידן ונטלו כל מה שלהן מלכות 
מתגאה ומשתחצת אין לה אלא ארבע 

מדינות שראויות למלכות ואילו הן אביא 
ואלכסנדריא (ארגב ממלכת') וקרטיגנין

ואנטוכיא ואילו היה להם ששים עיר וכולן

ראויות למלכות שנ' ששים עיר כל חבל 
ארגב באו ועשו מלחמה עם סיחון 

ועוג ונפלו בידן ונטלו כל מה שלהם אבל 
משנתמלאו ישר'  אף הביזה מקרעין כסות 

ומשליכין מקרעין בהמה ומשליכין לפי 
שלא מבקשין אלא כלי כסף וכלי זהב שנ' 

וכל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו באו וישבו 
להם בשיטים במקום השטות באותה שעה 

עמדו עמונים ומואבים ובנו להן מקולין 
מבית הישימות ועד הר השלג הושיבו שם

זונות נשים מוכרות כל מיני כיסנין והיו ישר' 
אוכלין ושותים באותה שעה אדם יוצא 

לטייל ומבקש ליקח לו חפץ מן הזקנה והיתה 
מוכרת לו בשיוויו וקטנה קוראה לו מבפנים

ואומרת לו בוא וקח לך בפחות והיה הוא 
לוקח ממנה ביום הראשון וביום השיני 
ובשלישי אמרה הכנס לפנים וברור לך

לעצמך אין אתה בן בית והוא נכנס אצלה
והצרצור מלא אצלה מיין העמוני שעדיין 

לא נאסר יין של גויים אמרה לו רצונך 
שישתה יין והוא שותה והיה היין בוער 

בו אמ' לה השמיעי לי והיא מוציאה דפוס 
של פעור מתוך פסיקיא שלו אמרה לו 

שאשמע לך השתחוה לזה אומ' לה וכי לע"ז 
אני משתחוה אמרה לו ומה אכפת לך איני 

מבקשת אלא שתגלה עצמך לך מיכן 
אמרו המפעיר עצמו לבעל פעור הרי זו  

עבודתו והזורק אבן למרקוליס הרי זה 
עבודתו היה היין בוער בו והיה אומ' לו 
השמיעיני לי אומרת לו רצונך שאשמע 

לך הנזר מתורת משה רבך והוא ניזור שנ' 
וינזרו לבושת ויהיו שיקוצים באהליהם 

באחרונה חזרו לעשות להם מזריחין והיו 
קוראות להן ואוכלין שנ' ותקראן לעם לזבחי

אלהיהן ר' אלעז' בן שמוע אומ' כשם 
שאיפשר למסמר לפרוש מן הדלת בלא עץ 

כך איפשר ישר' לפרוש מן בלא נפשות 
מעשה במנחם בן גובתא דאריח שהיה 
מעגל בחביות ובא עליו שרו שלפעור 

שמט עליו את השפוד וברח והלך לו ובא 
עליו בלילה שיני אמ' אף את מקללני אמ' לו 
שוב אינו מקללך מעתה שוב מעשה בסבטיא



מאולם שהשכיר חמורו לאשה גויה כיון 
שיצאה לפתחה של מדינה אמרה לו המתן 

עד שתיכנס לע"ז שלה אחר שיצאת אמ' לה 
איפשר אי אתה יהודי נכנס וקינח בחוטמו של 

פעור והיו כל הגוים משחקין לו ואמ' לו לא עשה 
אדם כיוצא בזה שוב מעשה בשלטון אחד 

שבא ממדינת הים להשתחות לפעור אמ' להן
הביאו פר אחד שאנו מקריבין לו או איל אחד 
שאנו מקריבין לו אין אנו נזקקין לו בכך אלא 
שתגלה עצמך לו והיה גירא להן סנגרורין והיו

מפצעין את ראשיהם אמ' להם אוי לכם 
ולטעותכם באותה שעה חרה אף יי' בישר'
ויאמר יי' אל משה קח את כל ראשי העם 

והוקע אותם ליי' נגד (ה)שמש דיינין והיו צולבין 
את חטאים השמש ויאמר משה אל שופטי 

ישר' הרגו אנשיו וגו' בא לו שבטו של 
שמעו' אצל זמרי אמרו לו הרי אתה יושב 

בשלוה ואנו נידונין בהריגה עמד וכונס 
עשרים וארבעה [אלף] משבטו בא לו אצל כזבי 

אמ' לה השמיעי לי אמ' לו איני נשמעת 
אלא לאדם גדול כיוצא במשה רבך אמ' לה 
אף אני רבה שבט ונשמעה לו ולא עוד אלא 

ששבטי גדול משבטו שאני לשיני והוא 
לשלישי תפסה בידו והעבירה באמצע כל 

ישר' שנ' והנה איש מבני ישר' בא ויקרב את
אחיו את המדינית נע(ש)נה פנחס באותה שעה 
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ואמ' אין בן אדם שיהרוג ויהרג היכוהו 

אריות גור אריה יהודה  דן גור אריה התחיל
צווח כיון שראה שהכל שותקים עמד מתוך 

סנדרי שלו ושמט את הרומח והניחה 
בפונדתו והיה מסתמך במקלו והולך אמ' לו 

פנחס להיכן אתה הולך אמ' להן אין לוי גדול 
משבט שמעון בכל מקום אמרו הניחו לו 

ויכנס התירו פרושין את הדבר כיון שנכנס 
עשה לו המקום עשרה נסים נס ראשון 

שדרכן לפרוש זה מזה ובא מלאך ודבקן 
זה לזה נס שיני שסתם פיהם מלאך ולא היו 

יכולין לדבר נס שלישי שכיון את הרומח 
לתוך זכרות שלו ולתוך קיבה שלה והיו רואין

הכל את הזכרות בקיבה שלה בשביל 
הני קרנין שלא יהו אומ' אף הוא נכנס לעשות 

צרכיו נס רביעי שלא נשמטו מן הרומח 
אלא עמדו במקומן נס חמישי שהגביהה 

המלאך שהיה מחבל בעם יותר מדאי 
והשליכן לארץ ועמד ופילל שנ' ויעמד 

פנחס ויפלל ותעצר המגפה ותחשב לו צדקה 
ועוד ששה ניסים אחרים נעשו לו נס 



שביעי שנארך חנית של רומח עד שנכנס 
לשני גלמים ויצא למעלה נס שמיני 

שנתחזק זרועו של פנחס תשיעי שלא 
נשבר הרומח שלישי שלא ירד מדמם על 

פנחס שלא יטמא אחד עשר שלא מתו 
שלא יטמא שתים עשרה שדרך העליון 

להמית את התחתון ברומח ונעשה נס 
ונהפך זמרי על כוזבי בשעת מעשה וראום

כל ישר' וחייבום מיתה באו שבטו של 
שמעון אצל שבטו של לוי אמ' להן וכי 

בן בתו של פוטי היה מבקש לעקור שבט
אחד מישר' אמ' לו כי אין אנו יודעים בן 

מי הוא אלא כיון שראה המקום 

שהיו מזלזלין אותו התחילו מייחסו בשבח 
פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן כהן בן כהן קנאי 

בן קנאי משיב חימה כן משיב חימה השיב את 
חמתי מעל בני ישר' לכן אמור (ה)הנני נותן לו את

בריתי שלום מלמד שעמדו ממנו בבינין ראשון 
שמונה כהנים נביאים אבל בבינין אחרון עמדו

ממנו שמונים כהנים נביאים ובשביל שיהוא 
מזכירין אותה בדמים התחילו שנותם מתקצרות 

מעשה באחד ששילח ביד בנו שתי מנורות
של זהב וחזקיהם זהב אמרו כפה שיח את המנורה  

והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם אילו 
עשרים וארבעה מתנות כהונה שניתנו לכהנים 

תחת אשר קינא לאלקיו תחת אשר קינא לאלקיו
אשר הערה למות נפשו לכפר על בני ישר' לא 

נאמ' כאן אלא ויכפר שעד עכשיו לא ז?ז? אלא 
עומד ומכפר עד שיחיו המתים

 סליק'  פסוקא  וידבר יי' אל משה 
לאמר לאלה תחלק הארץ הכל במשמע כהנים 

ולוים גרים נשים ועבדים טומטום ואנדרוגינוס 
במשמעו ויאמר יי' אל אהרן בארצם לא תנחל 

יצאו כהנים ובתוך בני ישר' לא ינחלו נחלה יצאו 
לויים לשמות מטות אבותם ינחלו יצאו גרים 
ועבדים איש לפי פקודיו יצאו נשים טומטום 

ואנדרוגינוס ר' יאשיה ליוצאי מצרים נתחלקה 
הארץ שנ' לשמות מטות אבותם ינחלו מה ת"ל 
לאלה תחלק הארץ מפני נשים וקטנים ר' יונתן 

אומ' לבאי הארץ נתחלקה הארץ (מה ת"ל לאלה
תחלק הארץ) שנ' אלה פקודי בני ישר' שש 

מאות אלף ואלף מה ת"ל לשמות מטות אבותם 
ינחלו שינה הכת' נחלה זו מכל נחלות שבעולם
שכל נחלות שבתורה חיים יורשים את המתים 

כאן מתים יורשים את החיים ר' אומ' משל 
למה הדבר דומה לשני אחים כהנים שהיו בעיר 

לזה בן אחד ולשיני שלשה בנים יצאו לגורן 



ז?ה? נטל סאה ואילו נטלו שלשה סאין והוליכו 
אצל אבותיהם חזרו וחלקו בשוה כיוצא בו 

אתה אומ' (חזרו וחלקו) בבאי הארץ זה נטל בית 
סאה ואילו נטלו ג' בית סאין וירשו מתים את 
החיים וחזרו וחלקו בשוה ר' שמעון בן אלעז' 
אומ' זה נטל חלקו וחלק אביו וזה נטל חלקו 

וחלק אביו נמצאתה מקיים לאלה תחלק הארץ 
ונמצאת מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו 

לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו הרי 
שהיה לו בשעת יציאת מצרים חמשה בנים 

ובכניסתו לארץ עשרה קורא אני ולמעט
תמעיט נחלתו הרי שהיו לו בשעת יציאתן

ממצרים עשרה בנים ובכניסתן לארץ נמצאו
חמש קורא אני עליו לרב תרבה נחלתו איש 

יצאו נשים וטומטום ואנדרוגינוס לפי פקודיו 
מלמד שלא נתחלקה (ה)ארץ ישר' לכל שבט 

ושבט לפי משהו וכן הוא אומ' וידברו בני 
יוסף את יהושע וגו' ואומ' אנכי עם רב עד

כה ברכני יי' וכן הוא אומ' ויאמר להם יהושע 
אם עם רב אתה עלה לך היערה ובראת לך

שם וגו' יותן נחלתו שומע אני מעורבבין ת"ל 
בגורל אי בגורל שומע אני בינו לבין עצמו ת"ל 
על פי הגורל תחלק נחלתו מגיד שלא נתחלקה 

ארץ ישר' אלא ברוח הקודש יצאו כלב
ויהושע וכן הוא אומ' ויתנו לכלב את חברון 
כאשר דבר משה ואומ' ויתנו בני ישר' נחלק
ליהושע בן נון בתוכם על פי יי' נתנו לו את 
העיר אשר שאל את תמנת סרח וגו' לשמות 
מטות יצאו גרים ועבדים על פי הגורל תחלק

נחלתו מגיד שלא נתחלקה ארץ ישר' אלא 
בשמות בית כור כנגד בית סאה ובית סאה 
כנגד בית כור  ותקרבנה בנות צלפחד כיון 

ששמעו בנות צלפחד שהארץ 
מתחלקת לזכרים ולא לנקיבות נתקבצו כולן 

זו על זו ליטול עצה אמרו לא כרחמי בשר 
ודם רחמי מקום רחמי בשר ודם רחמיו על 

הזכרים יותר מן הנקיבות (על הכל שנ') אבל מי
שאמ' והיה העולם אינו כן אלא רחמיו על 

הזכרים ועל הנקיבות ועל הכל שנ' נותן לחם 
לכל בשר נותן לבהמה לחמה וגו' ואומ' טוב 

יי' לכל ורחמיו על כל מעשיו בן חפר בן גלעד
(גלעד) בן מכיר בן מנשה מגיד הכת' שכשם 

שהיה צלפחד בכור כך היו כולן בכורות וללמדך 
שהיו זכאות בנות זכאין וכל מי שמעשיו 

סתומין ומעשי אבותיו סתומין והכת' מי(ס)חסו 
לגנאי הרי רשע בן רשע ר' נתן אומ' בא הכת' 

ללמדך שכל צדיק שגדל בחיק רשע ולא 
עשה כמעשיו להודיעך כמה רשעו גדול 



שגדל בחיק צדיק ולא עשה כמעשיו עשו 
גדל בין שני צדיקים בין יצחק ובין רבקה ולא 
עשה כמעשיהם עובדיה גדל בין שני רשעים 

בין אחא' לאיזבל ולא עשה כמעשיהם ונתנבא 
על עשו שגדל בין שני צדיקים בין יצחק 

לרבקה ולא עשה כמעשיהם שנ' חזון 
עובדיה כה אמר יי' אלקים לאדום למשפחת 
מנשה בן יוסף שכשם שחיבב יוסף את ארץ 
ישר' כך חיבבו את בנות צלפחד שהיו יוצאי

חלציו חיבבו את ארץ ישר'  ואלה שמות 
בנותיו מחלה ונועה וחגלה ומלכה ותרצה או 
כל הקודם במקרא קודם במעשה ת"ל ותהיין

מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונועה בנות
צלפחד מלמד שכולן שקולות זו בזו ותעמדנ'

לפני משה מגיד הכת' שלא (בשנת הארבעים)
עמדו אלא בשנת הארבעים בשנת שמת 

בה אהרן שנ' ויעל אהרן הכהן אל הר ההר
על פי יי' וימת שם בשנת הארבעים לפני
משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים
אם משה לא היה יודע אלעזר היה יודע 
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אלא סרס את המקרא ודרשהו דברי ר' 

יאשיה א?ב?י? חנן אמ' ר' משום ר' אליעז' בבית 
המדרש היו ובאו ועמדו לפניהן אבינו 

מת במדבר ר' עקיבא אומ' נאמ' כאן מדבר 
ונאמ' להלן מדבר מה מדבר האמור להלן 

צלפחד אף מדבר האמור כאן צלפחד והוא 
לא היה בתוך העדה זו עדת מלינים הנועדים 

על יי' זו עדת מרגלים בעדת קרח זו עדת קרח 
כי בחטאו מת שלא החטיא אחרים עמו 

ובנים לא היו לו שאם היה לו בת ובן לא היינו 
(לא) תובעות למה יגרע שם אבינו מתוך

משפחתו ר' יהודה אומ' נאמ' כאן שם 
ונאמ' להלן שם מה שם האמור להלן (כאן)

זרע אף שם האמור כאן זרע ומה שם 
האמור להלן נחלה אף שם האמור כאן נחלה

כי אין לו בן למה נאמ' והלא כבר נאמ' ובנים 
לו היו לו ומה ת"ל כי אין לו בן מגיד שהיו 
חכמות דורשות הא אם היה לו בן לא היינו 
תובעות תנה לנו אחוזה ר' נתן אומ' יפה כח 

נשים מכח אנשים אנשים אומ' נתנה ראש
ונשובה מצרימה ונשים אומרות תנה לנו 
אחוזה בתוך אחי אבינו ויקרב משה את 

משפטן לפני יי' אמ' ר' חדקא שמעו'
השקמוני היה לי חבר מתלמידי ר' עקיבא 
ואמ' יודע היה משה שהבנות נוחלות ועל 

מה נחלקו אם יורשות כראוי כבמוחזק ואם 
לאו וראויה היתה פרשת נחלות שתאמר 



על ידי משה אלא ש[ז]כו בנות צלפחד 
שתאמר על ידיהן לכך מגלגלין זכות על ידי 

זכאי וחובה על ידי חייב ויאמר יי' אל 
משה לאמר כן בנות צלפחד דוברות יפה 

תבעו בנות צלפחד שכך כתובה פרשה 
לפניי במרום אשרי אדם שהקודש מודה 

לדבריו כיוצא בו כן מטה [בני] יוסף דוברים 

שכך כת' כיוצא בו ויאמר יי' סלחתי כדבריך 
עתידות אומות העולם לומר אשרי אדם 

שהקודש מודה לדבריו נתון תתן להם אחוזת 
נחלה זו נחלת אביהן בתוך אחי אביהן והעברת 

את מגיד שבנות צלפחד נטלו שלשה 
חלקים בנחלה חלק אביהן וחלק אבי אביהן 

וחלק אביהן שהיה בכור ר' אליעזר אומ' אף 
חלק אבי אביהן ואל בני ישר' תדבר 

לאמר אין לי אלא לשעה לדורות מניין ת"ל 
ואל בני ישר' תדבר לאמר בכולן הוא אומ' 

ונתתם וכאן הוא אומ' והעברתם ר' אומ' אין 
לך מעביר בנחלה אלא בת מפני שבנה ובעל'

יורשים אותה מניין שהאב קודם (בנחלה) 
את האחין בנחלה היה ר' אלעזר בר' יוסי או' 

הריהו ועברתם את נחלתו לבתו מפני הבת 
את(ם)ה מעביר את האב ואי אתה מעביר 

את האב מפני האחין (ו)ומנין שהאב יורש 
אמרת קל וחומר הוא ומה אחין שאינן 

באין אלא מכח האב הריהן יורשין האב 
האחין שאינן באין אלא מכחו דין הוא 

שיורשין ומניין לעשות את בת הבן כבן 
אמרת קל וחומר הוא ומה בנות צלפחד 

שלא היו אלא שעה עשה את הבן כבן קל 
וחומר לדורות ומניין לעשות נקיבות כזכרים 

הרי אתה דן הואיל והבנים יורשים ואחין 
ואחי האב יורשין מה בנים עשה זכרים 
אף בכל היורשין נקדים זכרים לנקיבות 
ומה בגואלין עשה בנים כאבותם אף כל 
היורשין עשה נקיבות כזכרים ומה בנים
הקדים זכרים לנקבות אף בכל היורשין 

נקדים זכרים לנקיבות ומה בגאולים עשה
בנים כאבותם אף בכל היורשין נעשה

בנים כאבותם ומניין שהבת יורשת הרי 
הוא אומ' וכל בת יורשת נחלת ממטות בני 

ישר' אין לי אלא בת בת הבן מניין אמרת קל 
וחומר הוא ומה בת שהורע כוחה במקום הבן 

הרי היא יורשת בת הבן שיפה כוחו במקום 
הבת דין הוא שיירש ומניין שהאיש יורש 

את אשתו ת"ל ממשפחתו וירש אותה דברי
ר' עקיבא ר' ישמע' אומ' אינו צריך שהרי כבר 



נאמ' וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישר'
ואומ' לא תסוב נחלה ממטה למטה ואומ' 

ואלעזר בן אהרן מת וכי מניין היה לפנחס 
בהר אפרים אלא שנשא אשה מהר אפרים 

ומתה וירשה כיוצא בו אתה אומ' ושגוב 
הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלש 

עיירות בארץ הגלעד וכי מה היה לו ליהודה 
בארץ הגלעד אלא שנשא מבנות מנשה 

ומתה וירשה ואם אין אחים לאביו ונתתם
את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו 

וירש אותה משפחת אביו או אינו אלא 
משפחת אמו ת"ל למשפחותם לבית אבותם 
מגיד שמשפחות הולכות אחרי אבות ויירש 

אותה לעיניין שאמרנו  והיתה לבני ישר' לחוקת 
משפט כאשר צוה יי' את משה נתנה תורה 

דעת לחכמים לחקור לדרוש ולומר כל הקרוב 
בשאר ההוא קודם בנחלה  ויאמר יי' אל 

משה עלה אל הר העברים הזה הר נבו זו 
נחלת בני ראובן ובני גד שבשעה שנכנס 

משה בנחלת בני ראובן ובני גד שמח ואמ' 
דומה אני שהיתיר לי נדרו התחיל ושפך 

תחנונים לפני המקום משל למה הדבר דומה
למלך בשר ודם שגזר על בנו שלא יכנס 

לפתח פלטרין שלו נכנס לבית השער והוא 
אחריו לחצר והוא אחריו לטרקלון והוא 
אחריו כיון שבא לקיטון אמ' לו בני מיכן 
ואילך אתה אסור כך בשעה שנכנס משה 

לנחלת בני ראובן ובני גד שמח ואמ' דומה 

אני שהתיר נדרו לשפוך תחנונים לפני המקום
והרי דברים קל וחומר ומה אם משה חכם 
חכמים גדול גדולים אבי הנביאים א'ע'פ'כ' 
שידע שנגזרה עליו גזירה לא מנע עצמו מן 

הרחמים קול וחומר לשאר בני אדם  ואתחנן 
אל יי' במיני תחנונים בעת ההיא לאמר שאין 

ת"ל לאמר אלא אמ' לו הודיעני נא אם אני 
נכנס לארץ אם איני נכנס אדני אדון לכל באי 
העולם אלקים בדין בראתה את העולם אתה 

החילות להראות את עבדך אתה התחלתה
לפתוח פת' לעבדך בשעה שכנסתי (בני) לנחלת 

בני ראובן ובני גד אתה החילותה להראות 
ניסין וגבורות שנ' ויאמ' משה אסורה נא וגו'

ד'א' אתה החילותה אתה החילת את השבועה 
כתבתה בתורה זובח לאלקים יחרם ובניך עבדו 

ע"ז וביקשתי עליהן רחמים ממך וסלחת אתה 
החילות את השבועה את גדלך זו מידת טובך 

שנ' ועתה יגדל נא כח יי' ואת ידך זו ימינך 
שהיא פשוטה לקבל לכל באי העולם שנ' 

ימינך יי' נאדרי בכח ואומ' כי ימינך וזרועך 



ואור פניך ואומ' בי נשבעתי יצא מפי צדקה 
דבר ולא ישוב החזקה שאתה כובש ברחמי

את מדת הדין שנ' מי אל כמוך נושא עון ישוב 
ירחמנו תתן אמת ליעקב אשר מי אל בשמים 

ובארץ שלא כמידת בשר ודם מידת הקב"ה
מדת בשר ודם הגדול מחבירו מבטיל גזירת 
חבירו אבל מי יכול למחות על ידך וכן הוא 

אומ' והוא באחד ומי ישיבנו ר' יהודה בן בבא 
אומ' משל לאדם נתון בקונאטרסון של 

מלכות אפילו נותן ממון הרבה אי איפשר 
ליעקר אבל אתה אמרת עשו תשובה 

ואני אקבל אתכם שנ' ומחיתי כעב פשעיך
וכענן חטאתיך ד'א' אשר מי אל בשמים

ובארץ חוץ מבין ישר' וידעת היום והשבות 
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אל לבבך כי יי' הוא האלהים ואין עוד אין עוד

אלא אף באחד אשר יעשה כמעשיך
וכגבורותיך כמעשיך במצרים וכגבורותיך
על נחלי ארנון אעברה נא ואראה אין נא 
אלא לשון בקשה ואראה את הארץ הטוב'

אשר בעבר הירדן זה היא שר' יהודה אומ' 
ארץ כנען היא טובה ההר הטוב זו ירושלי'
והלבנון זו בית המקדש וכן הוא אומ' פתח 

לבנון דלתיך ואומ' והלבנון באדיר יפול ויש 
אומרין לבנון מינה עליהן את מלכיהן 

ויתעבר יי' בי למענכם כאדם שאומ' נתעב'
בי פלוני נתמלא עלי חימה למענכם אתם 

גרמתם וכן הוא אומ' ויקציפו על מי מריבה 
וירע למשה בעבורם ולא שמע אלי ולא קיבל 

תפילתי ר' נתן אומ' הריהו אומ' הן אל כביר ולא 
ימאס אין המקום מואס תפילתן של רבים 

אבל כאן ולא שמע יי' אלי ולא קיבל תפילתי 
ויאמר יי' לו רב לך אמ' לו משה בדבר 

הזה רב לך מיכן היה ר' ישמעא' אומ' משל 
הדיוט אומ' לפום גמלא שיחנא ד'א' אם 

משה חכם חכמים גדול גדולים אבי נביאים
לא נשא לו פנים בדין קל וחומר לשאר אדם 
המענין את ה[ד]ין על אחת כמה וכמה   רב 
לך הרבה שמור לך הרבה צפון לך שנ' מה 
רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים

ואומ' מעולם לא שמענו ולא האזינו ד'א' 
רב לך הרבה עמלת יגעת צא ונח 

שנ' ואת לך לקץ ותנוח וגו' אמ' לו אם לאו 
אכנס או דרך אויר או דרך חלל אמ' לו 
ושמה לא תבוא אמ' לו אם לאו עצמותי 

יעברו את הירדן אמ' לו כי לא תעבור את 
הירדן וכי המת יכול לעבור אלא אמ' לו 
עצמותיך לא יעברו את הירדן אל תוסף  



אמ' לו משה בדבר הזה אל תבקש ממנו

אלא בדברים אחרים גזור עלי ואני אעשה 
משל למה הדבר דומה למלך שגזר על בנו 
גזירה קשה והיה הבן מבקש מאביו אמ' לו 
בדבר הזה אל תבקש ממני אבל בדבר אחר 

גזור עלי ואני אעשה ותגזר אומ' ויקם לך אמ' 
לו אם לאו הראני נא אמ' לו בדבר הזה עלה 

ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה תימנה
ומזרחה וראה בעיניך וגו' מגיד הכת' שהראהו 

המקום את הרחוק בקרוב את שאינו גלוי כגלוי 
את כל הקרוי ארץ ישר' שנ' ויראהו יי' את כל 
הארץ ואת כל נפתלי וגו' ואת הנגב ואת הככר 
ויאמר יי' אליו זאת הארץ וגו' ר' עקיבא אומ' 
מגיד הכת' שהראהו המקום את כל חדרי ארץ 

ישר' כשולחן ערוך שנ' ויראהו יי' את כל הארץ 
ר' אליעזר אומ' ניתן כח בעיניו של משה וראה 
מסוף העולם ועד סופו שנ' מלך ביופיו תחזינה 
עיניך נמצאת אומ' שתי ראיות אחת ראיה של 

ואחת ראיה של צער באברהם הוא אומ' שא 
נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם זו היא

של נחת במשה הוא אומ' עלה ראש הפסגה 
זו ראית של צער נמצאת אומ' שתי קריבות הן 
אחת קרובה לשום שמים ואחת קרובה שאינה 

לשום שמים ותקרבון ותעמדון תחת ההר 
זו קריבה לשום שמים ותקרבון אלי כולכם זו 

קריבה שאינה לשום שמים וצו את יהושע 
וחזקהו ואמצהו ציוהו על דברי תלמוד ר' נתן 

אומ' צויהו על הגבעונים ד'א' ציוהו על 
המ<..>ות ועל הטרחות ועל הריבות שאין יהושע 

נפטר מן העולם עד שמנחיל לישר' את הארץ
אשר תראה מגיד שראה משה בעיניו מה שלא 
הילך יהושע ברגליו ונשב בגיא מול בית פעור
אמ' להן ראו איזו עבירה עברתי וכמה בקשות 

בקשתי ולא נסלח לי ראו עבירות שעברתם אמ' 
להם עשו תשובה ואני אקבל אתכם ר' יהודה בן 

אבא בשני מקומות שבאו ישר' שם לידי 
עבירה חמורה אמ' להם המקום עשו תשובה 
ואני מקבל כיוצא בו ויקרא שם המקום מסה 

ומריבה מהו אומ' ויאמר אם שמוע תשמע 
בקול יי' אלהיך כיוצא בו ובתבערה ובמסה ומהו
אומ' ועתה ישר' מה יי' אלקיך שואל מעמך וגו'
אם כן אתה אומ' ונשב בגיא ועתה ישר' שמע 

אל החוקים ואל המשפטים וראיתה א[ו]תה 
ונאספתה אל עמך גם אתה מגיד שנתאוה משה 

למיתתו של אהרן (של אהרן א') שנ' כאשר נאסף 
אהרן אחיך  על אשר מריתם פי ר' שמעון בן 

אלעז' אף משה ואהרן בהכרת מתו שנ' על אשר 



לא קדשתם הא אם קידשתם אותי עדיין לא הגיע עדין
זמנכם למות שני פרנסים עמדו אחד אומ' אל
יכתב סרחוני אשרי נשוי פשע כסוי חטאה  

משה אמ' יוכתב סרחוני על אשר מריתם פי משל 
למה הדבר (ה)דומה לשתי נשים שהיו לוקות 

בבית דין אחת לקה על אשר קלקלה ואחת לקה 
על שאכלה פ?ג?י שביעית זו שאכלה פ?ג?י אומרת 

בבקשה ממך הודיעני סורחני שלא יהו 
העומדים סבורין לומר כשם שזו קילקלה כך

זו קילקלה תלו הפ?ג?ים בצוארה והיה הכרוז 
מכריז על הפ?ג?ין היא ר' אלעז' המודעי אומ' בוא 

וראה כמה חביבין צדיקים לפני מי שאמ' והיה
העולם שבכל מקום שמזכיר מיתתן מזכיר 

סירחונן להודיעך שלא היה בהן אלא זו בלבד 
והרי דברים קל וחומר ומה אם כך חס המקום 

בשעת כעס קל וחומר בשעת רצון שנ' בעת 
עיניתיך וידבר משה לפני יי' להודיעך שבחן 

של צדיקים כשנפטרין מן העולם מניחין צורך 
עצמן ועוסקין בצ[ו]רכי ציבור לאמר שאין 

ת"ל לאמר אלא אמ' הודיעני אם ממנה אתה 
פרנסין אם לאו עד שהשיבו המקום קח לך 

את יהושע בן נון ר' אלעז' בן עזריה אומ' 

בארבעה מקומות ביקש מלפני המקום והשיבו 
על שאילותיו כיוצא בו אתה אומ' ויאמר משה

לפני יי' לאמר הן בני ישר' לא שמעו אלי אמ' אין
ת"ל לאמר אלא אומ' לו הודעני אם גואלן אם 

לאו עד שהשיבו ויאמר יי' אל משה עתה 
תראה אשר אעשה לפרעה כיוצא בו ויצעק 

משה אל יי' לאמר אל נא רפא נא לה אין ת"ל 
לאמר אלא אמ' לו הודיעני אם אכנס לארץ 

ואם לאו עד שהשיבו המקום ויאמר יי' אל משה 
ואביה ירק ירק בפניה כיוצא בו אתה אומ' 

ואתחנן אל יי' בעת ההיא לאמר אין ת"ל לאמר 
אלא אמ' הודיעני אם ממנה אתה פרנסין עליהן 

ואם לאו עד שהשיבו המקום קח לך את 
יהושע בן נון יפקד יי' אלקי הרוחות לכל בשר

מגיד שכל הרוחות אין יוצאת אלא מלפניו 
ר' אלעז' בנו של ר' יוסי הגלילי סימן בידך שכל 

זמן שאדם נתון בחיים נפשו פקודה ביד קוניו 
שנ' אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש

ואומ' בידך אפקיד רוחי וגו' מת ניתנה באוצר 
שנ' והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים 

שומע אני בין צדיקים וב[י]ן רשעים ת"ל ואת 
נפש אויבך יקלענה וגו' איש על העדה 

זה יהושע שנ' לחם אבירים אכל איש לא פרטו 
הכת' שלא להטיל מחלוקת בין בניו ובין אחיו 

אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם 
אשר יצא לפניהם במלחמה ואשר יבא 



לפניהם במלחמה לא כדרך שאחרים עושין 
שמשלחין חיילות והן באין בסוף אלא 

שעשה משה שנ' ויאמר יי' אל משה
אל (מ) תירא אותו וכשם שעשה יהושע 

ביריחו שנ' ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא 
ע[י]ניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו 
שלופה בידו וילך יהושוע אליו ויאמר לו 

הלנו אתה אם לצרנו וגו' וכשם שעשה 
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משה שנ' וישלח אותם משה אלף למטה 

אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם בגדוד
בראש שנ' ויעל יואב בן צרויה בראשונה 
ויהי לראש אשר יצא לפניהם בגדוד אשר 
יצא לפניהם בכרך ואשר יוציאם בזכיותיו 

ואשר יביאם בזכיותיו במניין ואשר 
יוציאם במניין שנ' ויאמרו אל משה עבדיך 

נשאו וגו' ולמה הוצרכו כפרה לפי שזנו 
עיניהם מן הערוה ולא תהיה עדת יי' כצאן
אשר אין להם רועה ועליו מפרש בקבלה 
הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה

תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעוטיה
כעיניין שנ' ועטה את ארץ מצרים כאשר 

יעטה הרועה את עדרו שלמה אהיה
כעוטיה מי הן אברהם יצחק ויעקב בוא 

וראה מה הקב"ה משיבו אם לא תדעי לך 
היפה בנשים מעולה שבנביאים צאי 

לך בעקבי הצאן בעקב אני עושה עמכם 
ורעי את גדיותיך מניין אתה אומ' שהראה 

המקום למשה כל פרנסים העתידים 
לשמש את ישר' מיום שיצאו מן המדבר

עד שיחיו המתים שנ' צאי לך בעקבי הצאן 
ויאמר יי' אל משה קח לך את יהושע בן

נון קח לך מה שבלבך קח לך מה שבדוק 
לך ועליו מפורש נוצר תאינה יאכל פריה 

איש אשר רוח בו שיכול להלך כנגד 
רוחו של כל אדם ואדם  וסמכת את ידך 

עליו אמ' לו משה תן רשות ליהושע 
להיות מתרגם  ושואל ודורש ומורה 

הוריות בחייך כשתפטר מן העולם 
שלא יהו(א) אומרין ישר' בחיי רבו לא

הורה ועכשיו הוא מורה ר' יונתן מיד
העמידו מן הארץ והושיבו על הספסל 

ד'א' כיון שהיה יהושע נכנס היה משתק

את התורגמן עד שנכנס ויושב במקומו 
ונתת מהודך עליו מהודך ולא כל הודך 

מצינו למידין שפני משה כפני חמה ופני 
יהושע כלבנה ולפני אלעזר יעמוד שהיה 



יהושע צריך לאלעזר ואלעזר צריך ליהושע 
ושאל לו שומע אני בינו לבין עצמו ת"ל 

משפט האורים שומע אני בקול גדול ת"ל 
ושאל לו הכיצד עומד ומדבר בשפתותיו

וכהן גדול משיבו על שאילותיו ויעש 
משה כאשר צוה יי' אותו הלך ועשה בשמחה 
ולא הורע בעיניו בין בנו לבין בן אחיו ויקח 
את יהושע לקחו בדברים והודיעו מתן שכר 

פרנסי ישר' לעולם הבא  ויסמוך את ידיו עליו 
בכלי מלא וגדוש וכן הוא אומ' ויהושע בן נון 
נער כיוצא לא ימוש ספר התורה מפיך והלא 
דברים קל וחומר ומה יהושע שנ' בו ויהושע

בן נון מלא רוח חכמה נאמ' בו ולא ימוש שאר 
בני אדם על אחת כמה וכמה ויצויהו מה 

ציוהו הקודש למשה בשמחה כך ציוה משה 
ליהושע בשמחה שומע אני שחסר משה 
ת"ל ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו 

לא כהתה עינו בין טמא לטהור ובין אסור 
להיתיר ולא נס לחה בעמלו בתורה וידבר

יי' אלה משה לאמר צו את בני ישר' את קורבני 
לאשי למה נאמ' לפי שהוא אומ' אשר יצא 

לפניהם ואשר יבא לפניהם משל למה 
הדבר דומה למלך שהיה לו בת בתו נפטרת מן 
העולם היתה מפקדתו על בניה אמרה בבקשה 
ממך הזהר לי מבני אמ' לה עד שאתה מפקדני 

על בני פקדי את בני פקדי את בני עליי כדי  
שלא ימררו בי ושלא ינהגו בי דרך ביזיון 

כך אמ' לו הקב"ה למשה עד שאתה מפקדני 
על בני פקד את בני עלי שלא ימרדו בי 

ושלא ימירו כבודי באלקי נכר מהו אומ' 

כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותם
זבת חלב ודבש ואכל ושבע ודשן עד שאתה 

מפקדני פקד את בניי עליי לכך נאמ' צו את בני ישר'
את קרבני לחמי צו ציווי מיד בשעת מעשה 

ולדורות כו' כדאית בראש וידבר זה קרבני זה 
הדם לחמי אילו אימורים ת"ל והקטיר הכהן 

המזבחה לחם אשה לריח ניחוח אין עליך לומר 
כלשון אחרון אלא כלשון ראשון קרבני 
זה הדם לחמי אילו אימורין לאשי אילו 

קמצים ולבונה ריח ניחוח אילו בזיכי לחם 
הפנים תשמרו שלא יביא מתרומת 

הלשכה תשמרו שיהו כהנים לוים וישר' 
עומדין על גבי תשמרו נאמ' כאן שמירה ונאמ' 

להלן שמירה מה שמירה האמור להלן 
מבקרו ארבעה ימים קודם שחיטתו אף 

שמירה האמור כאן מבקרו ארבעה ימים 
קודם שחיטתו תשמרו להקריב לי במועדו 

למה נאמ' לפי שהוא אומ' ושחטו אותו 



שומע אני בין בחול ובין בשבת ת"ל ויעשו 
בני ישר' את הפסח במועדו ואפילו בשבת 

דברי ר' יאשיה נם לו ר' יונתן ממשמע הזה 
עדיין לא שמענו נם לו ר' יאשיה לפי שהוא 
אומ' צו את בני ישר' את קרבני לחמי לאשי 

ריח ניחוחי אם ללמוד (את) על התמיד שהוא 
דוחה את השבת אין צריך שהרי כבר נאמ'
וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים
ומה ת"ל במועדו מופנה להקיש לדון ממנו 

גזירה שוה נאמ' כאן במועדו ונאמ' להלן 
במועדו מה מועדו האמור להלן דוחה את 

השבת אף מועדו האמור כאן דוחה את השבת
ואמרת אליהם הרי זה אזהרה לבית דין זה 
האשה אשר תקריבו ליי' שנים ליום כנגד 

יום או שנים כמשמעו ת"ל את הכבש אחד 
ומה ת"ל שנים ליום כנגד יום מיכן אמרו של 

שחר היה נשחט על קרן מזרחית צפונית נתון 
על טבעת שנייה שאמרה תורה שנים ליום 

כנגד יום את הכבש אחד למה נאמ' לפי שהוא 
אומ' ואמרת להם זה האשה וזה אשר תעשה 
על המזבח שומע אני יקריב ארבעה ת"ל את 

הכבש אחד שלא להוסיף ושלא לגרוע 
ועשירית האיפה אחד מעשרה באיפה סלת 
מן החיטים אתה אומ' מן החיטים או אינו 

אלא מן השעורים וכוסמין ושיבולת שועל 
והשיפון ת"ל סלת חיטים תעשה אותו הואיל 

ונאמרו סלתות בתורה סתם ופרט הכת' באחת 
מהן שאינה אלא מן החיטים אף פורטני בכל 

סלתות שבתורה שלא יהו אלא מן החיטים 
למנחה בלולה בשמן כתית בלולה בשמן להוציא 

את השלוק אין לי אלא למנחות למנורה מניין 
ת"ל צו את בני ישר' ויקחו אליך שמן זית זך

להוציא את השלוק עולת תמיד העשויה 
בהר סיני מקיש עולת תמיד לעולת הר סיני מה 

עולת הר סיני טעון נסכים אף עולת התמיד 
תטעון נסכים ר' יוסי הגלילי אומ' לריח ניחוח 

הוקשתה ולא הקשתה למזבח ונסכו רביעית 
ההין חי אתה מנסך ואי אתה מנסך את המזוג 
בקודש שנתנסכו בקודש ובקודש יבלעו  ר' 

נתן אומ' הסך נסך שכר למה נאמ' להביא את
המים ואת הכבש השיני תעשה בין הערבים 

למה נאמ' לפי שהוא אומ' את הכבש אחד 
תעשה בבקר הרי שלא הקריב בשל שחר שומע 

אני לא יקריב בין הערבים ת"ל ואת הכבש 
השיני תעשה ב[י]ן הערבים מגיד שאם לא הקריב 

בתמיד של שחר מקריב בתמיד של בין הערבי'
אמ' ר' שמעו' אימתי בזמן שב[י]ת דין אנוסין 

או שוגגין אבל היו מזידין לא הקריבו כבש 



בבקר לא יקריבו בין הערבים לא הקטירו 
קטורת בבקר יקטירו בין הערבים וכן בחנוכת 
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הבית לא יביא שאין מחנכין את מזבח הזהב 

אלא [ב]קטורת סמים ולא את מזבח העולה אלא 
בתמיד של שחר ולא את השולחן אלא 

בלחם הפנים בשבת ולא את המנורה אלא 
בשבעה נורותיה בין הערבים אמ' ר'  שמע'

א'ע'פ' שלא נגמרו כלים שלא בזמנן אין 
מחנכין אותן אלא בזמנן ובמלאכתן מהו 

אומ' וירא משה את כל המלאכה והנה עשו
אותה ויברך אותם משה מה ברכה בירכן אמ' 

יהי רצון שתשרה שכינה על מעשי ידיכם 
והם אומרים ויהי נועם יי' אלהינו עלינו 

ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו
כוננהו א'ע'פ' שאין כתו' בתורה מפורש

בכתובים יראה על עבדיך פעליך והדרך על
בניהם ואת הכבש השיני תעשה למה נאמ' 
לפי שהוא אומ' ושחטו אותו כל קהל עדת 

ישר' בין הערבים איני יודע איזה יקדים אם 
תמיד אם פסח ת"ל שיני שיני לתמיד אין 
שיני לפסח מיכן אמרו אין מוקדם לתמיד 

של שחר אלא קטורת ואין מאוחר אחר 
תמיד של בין הערבים אלא קטורת והפסח 

בערבי פסחים ומחוסרי כפרה בשביל להביא 
כפרתן כמנחת הבקר וכנסכו תעשה למה 

נאמ' לפי שהוא אומ' את הכבש השיני 
שומע אני תמידין ואחר כך נסכיהם ת"ל 

כמנחת הבוקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחוח
ליי' למה נאמ' לפי שהוא אומ' את הכבש 
השיני שומע אני יקריב תמידין ואחר כך 

נסכיהם ת"ל כמנחת הבוקר וכנסכו תעשה
מגיד כשהזבח קרב נסכים קריבין עמו אשה 

א'ע'פ' שאתה נותן לאישים לא נרצה<..>ם ריח 
ניחוח נחת רוח לפי שאמרתי ונעשה רצוני 

שמעון בן עזאי אומ' צא וראה בכל הקרבנות 
שבתורה לא נאמ' בהן לא אלקים ולא אלקיך 

ולא אל שדי ולא צבאות אלא יוד הי שם מיוחד 
שלא ליתן פתחון פה למינין להרות ללמדך 

שאחד מרבה ואחד ממעיט לפני המקום וכשם
שנ' ריח ניחוח בשור כך נאמ' בבן הצאן וכך נאמ' 

בבן העוף ללמדך שאין לפניו אכילה ושתייה 
אלא ללמדך שאמר ונעשה רצוני וכן הוא אומ' 

אם ארעב לא אומר לך כי לי תבל ומלואה האוכל
בשר אבירים ואומ' ידעתי כל עוף שמים וזיז 

שדי עמדי שומע אני שאין לפניו אכילה ושתייה 
ת"ל האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה אלא 



מפני מה אני אמרתי זבח לי בשביל לעשות רצוני 
וכן הוא אומ' וכי תזבחו זבח שלמים ליי' לרצונכם 

תזבחוהו  וביום השבת שני כבשים בני שנה 
תמימים למה נאמ' לפי שהוא אומ' את הכבש 

אחד תעשה בבוקר אף שבת היא בכלל שנ' ואת 
הכבש האחד והרי הכת' מוציאה מכללה להחמיר 

עליה ולידון בקביעה  וביום השבת למה נאמ' 
לפי שהוא אומ' את שבתותי תשמרו ומקדשי 
תיראו שתהא עבודת מקדש דוחה את השבת 

אתה אומ' שתהא עבודת מקדש דוחה את השבת 
או שתהא שבת דוחה את העבודה ת"ל את 

שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו הא מה ת"ל 
וביום השבת שתהא עבודת מקדש דוחה את 

השבת או אחד שליחיד ואחד של ציבור 
אמרת במה עיניין מדבר בשל ציבור עולת שבת 
בשבתו ולא עולת ערב שבת בשבת עולת שבת 

בשבתו ולא עולת שבת זו לשבת אחרת הרי שלא 
הקריב בשבת זו שומע אני יקריב לשבת הבאה 

ת"ל עולת שבת בשבתו מגיד שאם עבר היום בטל 
קרבנו על עולת התמיד ונסכה מגיד שאין מוסיפין 

(ק) קריבין אלא בנתיים  ובראשי חדשיכם 
תקריבו עולה ליי' למה נאמ' לפי שהוא אומ' 

את הכבש אחד תעשה אף ראשי חדשים בכלל 
היו שנ' את הכבש והרי הכת' מוציא מכללו

להחמיר עליהן לידון במוספין וילמדו שבת והדין 
נותן אומה בשבת שני כבשים אף בראש חודש

ת"ל ובראשי חדשיכם תקריבו עולה ליי' אחד הכת'
מדבר ונסכיהם ר' אלעז' בר' צדוק אומ' הין אלא

היה במקדש וכמין שנתות היו בו עד כאן לפר עד 
כאן לאיל עד כאן לכבש ר' ישמע' אומ' לא היה 

שם הין אלא מדה יתירה של לוג ומחצה היה 
שם שבו היה חולק מנחת כהן גדול לוג ומחצה 

בבקר לוג ומחצה של בין הערבים זאת עולת 
חדש בחדשו ולא עולת זה בחדש אחד מגיד

שאם עבר יומו בטל קרבנו לחדשי השנה למה 
נאמ' לפי שהוא אומ' ובראשי חדשיכם תקריבו 

עולה ליי' שומע אני מיעוט חדשים שנים 
ת"ל לחדשי השנה ושעיר עיזים אחד לחטאת 

ליי' לכפר על קבר תהום על עולת התמיד וגו' מגיד 
שאין מוסיפין קריבין אלא בנתים  ובחדש 

הראשון בארבעה עשר יום לחדש הכת' קבעו
חובה שבעת מצות יאכל למה נאמ' לפי שהוא 
אומ' שבעת ימים מצות תאכלו שומע אני כל 

מצה במשמע ת"ל לא תאכל עליו חמץ לא 
אמרתי אלא בדבר הבא לידי חמץ ומצה איזהו 
דבר שהוא בא לידי חמץ ומצה הוי אומ' אילו 

המינין ואילו הן החטין השעורין והכוסמין
ושיבולת שועל והשיפון יצאו האורז והדוחן 



והפרגין והשו[מ]שמין שאינן באין לידי מצה
אלא לידי סירחון  וביום הראשון מקרא 

קודש אירעו במאכל ובמשתה ובכסות נקייה 
כל מלאכת עבודה לא תעשו מגיד שאסור 

בעשיית מלאכה ומניין להתיר בו אוכל נפש
בלבד (אף מקרא קדש האמור) נאמ' כאן מקרא 

קודש ונאמ' להלן מקרא קודש מה מקרא 
קודש האמור להלן להתיר בו אוכל נפש אף 

מקרא קודש האמור כאן להתיר בו אוכל נפש
והקרבתם אשה ליי' הרי שמצא פרים ולא מצא 

אלים אלים ולא מצא (פרים) כבשים שומע אני 
לא יקריב עד שיב[ו]א כולן או אפילו יקח אחד מהן 
או אפילו כולן מציין ת"ל פרים בני בקר שנים ואיל 

אחד כבשים בני שנה שבעה תמימים יהיו לכם
מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את

אלה כאלה תעשו ליום שלא לגרוע ושלא
להוסיף על עולת התמיד יעשה ונסכו מגיד 

שאין מוסיפין קריבין אלא בינתים וביום 
הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליי' למה נאמ' 

לפי שהוא אומ' עד ממחרת השבת השביעית
תספרו חמשים יום מנה חמשים והקרבתם מנחה 

בחמשים ואחד ת"ל והקרבתם מנחה בחמשים
מנחה חדשה ליי' ועדיין אני אומ' עשה יום טוב 
בחמשים ואחד והקרבתם מנחה בחמשים ת"ל 
בשבועותיכם מקרא קודש הא אין עליך לומר 

כלשון אחרון אלא כלשון ראשון מנה חמש'
והקרב מנחה בחמשים מנחה חדשה ליי' 
שתהא חדשה לכל המנחות שלא יקדמנה 

מנחה אחרת מיכן אמרו אין מביאין מנחות
וביכורים ומנחת בהמה קודם לעומר ואם הביא 

פסול קודם לשתי הלחם לא יביא ואם הביא 
כשר ומה הפרש בין עומד ושתי הלחם 

הקודם לעומר אסור לגבוה ואסור להדיוט
לפיכך אם קירבו לא יעלו הקודם לשתי הלחם 

מותר לגבוה ומותר להדיוט לפיכך אם קרבו יעלו 
ר' טרפון אומ' הואיל ועומר מתיר וש(ת)תי 

הלחם מתירות אם למדתי למנחות הבאות 
קודם לעומר שהן פסולות אמ' לו ר' יהודה 

בן נחמיה לא אם אמרת במנחת העומר
קודם שתי הלחם שהן פסולין שא'ע'פ' שלא 

כשרו לגבוה כשרו להדיוט נסתכל בו ר' עקיב'
וצהבו פניו אמ' לו ר' יהודה בן נחמיה צהבו 

פניך שהישבתה את הזקן תמיה אני עליך 
אם תאריך ימים נחמיה ואמרו לך הלך לו
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והקריב עולה לריח ניחוח ליי' אילו אתה מקריב 

חוץ מן הא(י)מורים בתורת כהנים כן הוא אומ'



הן הן האמורין בתורת כהנים אתה אומ' אילו 
אתה מקריב חוץ מן האמורים בתורת כהנים
וכי שוין הן הא אין עליך לומ' כלשון אחרון 

אלא כלשון ראשון אילו אתה מקריב חוץ 
מן האמורין בתורת כהנים פרים בני בקר 

שנים ואיל אחד מלבד עולת הבוקר ומנחתו
תעשו תמימים יהיו לכם ונסכיהם מקיש 

נסכים לבהמה מה בהמה נפסלת במומין בחסר
ויתר ובחמשה עשר יום לחודש הזה 

מקרא קודש יהיה לכם קבעו הכת' חובה 
והקרבתם עולה אשה ריח ניחוח ליי' הרי 

שמצא פרים אילים ולא מצא כבשים 
שומעני לא יקריב עד שנמצא כולן ת"ל 

שבעת ימים תקריבו אשה ליי' ואפילו אחד 
מהן או אפילו כולן מצויין ת"ל פרים בני בקר 

שנים עשר אילים כבשים בני שנה ארבעה
עשר תמימים יהיו מניין לניסוך המים בחג 

היה ר' עקיבא אומ' נאמ' הביאו עומר בפסח 
שתתברך לכם תבואה ונאמ' הביאו ביכורים 
בעצרת כדי שית(ת)ברכו עליכם פירות אילן 

הביאו ניסוך המים בחג שיתברכו עליכם
גשמים ר' יהודה בן בתירא אומ' נאמ' בשיני 

ונסכיהם ונאמ' בששי ונסכיה ונאמ' 
בשביעי כמשפטם מם יוד מם מים נמצינו 
למידין לניסוך המים מן התורה ר' נתן או' 

בקודש הסך נסך שכר ליי' למה נאמ' להביא 
את המים  ביום השמיני עצרת עצרו 

הכת' (מלאצ') מלצאת הרי שהביא קדשיו 
שומע אני יאכלם בירושלים וילך מבית 

פגי ת"ל וביום השמיני עצרת תהיה לכם 
עצרו הכת' מלצאת אין עצירה אלא 

כניסה שנ' אני עצור לא אוכל לבוא בית 

יי' ויהי דבר יי' אל ירמיהו והוא עודנו עצור 
אין לי אלא יום טוב האחרון שעצור מלצאת 

יום טוב הראשון מניין ודין הוא הואיל וזה קרוי 
מקרא קודש וזה קרוי מקרא קודש מה זה עצור 

מלצאת אף זה עצור מלצאת והקרבתם עולה
אשה ריח ניחוח ליי' הרי שמצא פרים ולא 

מצא אלים אלים ולא מצא כבשים לא יקריב 
עד שימצא כולן ת"ל שבעת ימים תקריבו אשה 
ליי' ואפילו אחד מהן או אפילו כולן מצויין ת"ל 

פר אחד איל אחד כבשים בני שנה תמימים
 אלה תעשו ליי'     סליק' פסוקא'

במועדיכם אילו נדרים ונדבות שנודר ברגל 
שיביאם ברגל אתה אומ' אילו נדרים ונדבות 

שנודר ברגל ויביאם ברגל או אינו אלא נדרים 
ונדבות שנודר קודם הרגל כשהוא אומ' כי תד(ו)ר 
נדר ליי' אלקיך הרי נדרים ונדבות שנידורו מקודם 



הרגל הא מה ת"ל אלה תעשו ליי' במועדיכם 
אילו נדרים ונדבות שנדר ברגל שמביאם ברגל 
לבד מנדריכם ונדבותיכם ועולותיכם אילו קיני 

זבין וקיני זבות שנתנה תורה רשות שיביאם 
ברגל לבד מנדריכם וגו'  ויאמר משה אל בני 

ישר' להפסיק את העינין דברי ר' ישמעא' שאם 
קורא אני מלבד מנדריכם ויאמר משה אל בני 
ישר' איני יודע במה עינין מדבר הכת' כשהוא

אומ' לבד מנדריכם הפסיק העינין דברי ר' ישמע'
  סליק' פסוק'  וידבר משה אל 

ראשי המטות למה נאמ' לפי שהוא אומ' ותקעו 
בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד

ולא שמענו להיכן הריני דן דעשה לך שתי 
חצוצרות על פי מומחין זה הדבר מגיד שכשם 

שנתנבא משה בכה אמר כן נתנבאו הנביאים
בכה אמר מוסף עליהם זה הדבר אשר צוה 

יי' הבעל מפר ואין חכם מיפר חכם מתיר 
ואין בעל מתיר והרי דברים קל וחומר אם מי 

שאינו מתיר אינו דין שיפר ת"ל זה הדבר אשר 
צוה יי' הבעל מיפר ואין חכם מיפר חכם מתיר 

ואין הבעל מתיר איש להוציא את הקטן 
משמע מוציא את הקטן ואת בן שלש עשרה 

שנה ויום אחד הרי אתה דן נאמ' כאן נדר ונאמ' 
להלן נדר מה נדר האמור להלן נדר ונדבה אף 

נדר האמור כאן נדר ונדבה מיכן אמרו מבן 
שלש עשרה ויום אחד דבריו קיימין כי ידר נדר 

ליי' את שהסמוך את נדרו לדבר שאיפשר לו 
הרי זה נדר ואם לאו אין זה נדר עד שיאמר

לשם ת"ל לאסר אסר מכל מקום הא אין עליך 
לומר כלשון אחרון אלא כלשון ראשון את 

הסמוך נדרו לדבר שאיפשר לו הרי זה נדר ואם 
לאו אין זה נדר ת"ל לאסר אסר על נפשו על נפשו 

הוא אוסר על אחרים שהיה בדין ומה אם 
במקום שאין מיפר נדר (נדרו) עצמו משנודר 

הרי הוא ואם לאו אין נדר כך כשם נדרים 
שהסמוך את נדרו לדבר שאיפשר הרי זה נדר 

ואם לאו אין זה נדר בשבועות ת"ל לאסר אסר 
על נפשו על נפשו הוא אוסר ואינו אוסר על 

אחרים שהיה בדין ומה אם במקום שאין מיפר 
נדר עצמו משנודר (נדר עצמו  אינו) הריהו 
מיפר נדר עצמו עד שלא ידור מקום שמיפר 

נדרי אשתו משנדרה אינו דין שיפר נדרי 
אשתו עד שלא תדור ת"ל לאסר אסר על נפשו 

על נפשו הוא אוסר אינו אוסר על אחרים
למה נאמ' לפי שהוא אומ' ככל היוצא מפיו 
יעשה אין לי אלא שהוציא בפיו קיבל עליו 

בנדר ובשבועות מניין ת"ל לאסר אסר על נפשו 
יכול אפילו נשבע לאכול נבילות וטרפות 



שקצים ורמסים קורא אני עליו ככל היוצא 
מפיו יעשה ת"ל לאסר אסר על נפשו לאסור 

את המותר ולא להתיר את האסור לא יחל 
דברו לא יעשה דבריו חולין הרי שהיה חכם 

לא יפר לעצמו והדין נותן אם מיפר לאחרים 
לא יפר לעצמו ת"ל לא יחל מגיד שעובר על בל 

יחל ועל בל תאחר מניין ת"ל כי תדר נדר ליי' מגיד 
שעובר על בל יחל ועל בל תאחר לא יחל דברו 

ר' אלעז' אמ' לעשות הבטאה כשבועה ור' 
עקיבא אומ' ככל היוצא מפיו יעשה ואשה 
מניין מקיש אשה לאיש מה איש עובר על 

בל יאחר ועל בל יחל אף אשה עוברת על בל 
יחל ועל בל יאחר ואשה שומע אני 

משתבגר ת"ל בנעוריה בית אביה או בנעוריה 
שומע אני אפילו קטנה ת"ל אשה הא כיצד 

יצאת מכלל קטנה ולכלל בגרות לא באת 
מיכן אמרו בת שתים עשרה שנה ויום אחד 
נדריה קיימין כי תדר נדר ליי' את שתסמוך 

דבריה לדבר שאיפשר לה נדר הרי זה נדר ואם 
לאו אין זה נדר או עד שתדור לשם ת"ל 

ואסרה מכל מקום הא אין עליך לומ' כלשון 
אחרון אלא כלשון ראשון את שתסמוך 

דבריה לדבר שאיפשר הרי זה נדר ואם לאו 
אין זה נדר ואסרה אסר אין אסר אלא 

שבועה וכן הוא אומ' ואסרה אסר על נפשה 
בשבועה בבית אביה ברשות אביה אתה אומ' 

בית אביה ברשות אביה או אינו אלא אביה 
כמשמעו ת"ל בנעוריה בית אביה נעורים בבית 

האב אמרתי ולא נעורים בבית הבעל יכול
להביא את שנתארמלה ושנתגרשה מן 
האירוסין או מן הנישואין שאיפשר כל

נעוריה בבית אביה ושמע אביה להוציא 
את החרש ושמע אביה אין לי אלא 

ששמע הוא השמעוהו אחרים מניין ת"ל 
וקמו כל נדריה והחריש שיהא מתכוין 

להשמיעה שאם נדרה בתו וסבור שאשתו
היא הרי זה יחזיר ויפר שנ' והחריש לה 

שיהא מתכוין לה וקמו כל נדריה עד שלא
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עד שיפר או אף משיפר ומה אני מקיים וקמו 
כל נדריה עד שלא קיים או אף משקיים ת"ל 

יקום מגיד הכת' שכל שנדר אם קיים שעה 
אחת אין רשאין יכול להפר ואם הניא אביה 

אותה ביום שומעו איני יודע הנאה זו מה 
היא כשהוא אומ' ואם ביום שמוע אותה
יניא אותה לימד שהנאה זו היא הפרה 

ולימד בבעל שעשה בו חרישה ושמיעה 



כיום נדר להקם מניין הרי אתה דן הואיל 
ורשאי להקם ורשאי להפר אם למדתי 

לעיניין הפר שעשה הנא' כהפרה וחרישה 
ושמיעה כיום נדר אף להקם נעשה הנאה 

כהפרה וחרישה ושמיעה כיום נדר לא אם 
אמרת בהפר שחלק מכללו לפיכך עשה 

לו חרישה ושמיעה כיום נדר תאמר בהקם 
שלא חלק מכללו לפיכך לא נעשה בו 

חרישה ושמיעה כיום נדר לא זכיתי 
אדינינו מן הבעל הואיל והבעל מיפר 
האב מיפר מה הבעל עשה בו חרישה 

ושמיעה כיום נדר ועוד קל וחומר 
הוא ומה הבעל שאין הרשות מתרוקנת 

לו עשה לו חרישה ושמיעה כיום נדר האב 
שהרשות מתרוקנת לו אינו דין שנעשה 

בו חרישה ושמיעה כיום נדר לא אם 
אמרת בבעל שמיפר בבגר לפיכך עשה 

בו (ח) חרישה ושמיעה כיום נדר תאמר 
באב שאינו מיפר בבגר לפיכך לא נעשה 

חרישה (ב)[ו]שמיעה כיום נדר לא זכיתי מן 
הדין ת"ל אלה החוקים אשר צוה את 
משה על כרחך אתה מקיש את האב 

בבעל עשה בו חרישה ושמיעה כיום נדר 
אף האב נעשה בו חרישה ושמיעה כיום 

נדר ויי' יסלח לה הרי שנדרה ובטלה בלבה 

ועשתה ובטלה והלכה מזידה מניין שצריכה 
סליחה ת"ל ויי' יסלח לה והרי דברים קל וחומר ומה

נדרים המופרין צריכין סליחה קל וחומר לנדרים
שאין מופרין משל למה הדבר דומה למתכוין 

לאכול בשר חזיר ואכל בשר טלה והרי דברים
קל וחומר אם המתכוין לאכול בשר חזיר ואכל בשר 

צריך סליחה קל וחומר למתכוין לאכול בשר 
חזיר ואכל בשר (חזיר) טלה והרי דברים קל וחומר

אם נדרים המופרין צריכין סליחה קל וחומר 
לנדרים שאין מופרין  כי הניא אביה אותה ואם 

הפר האב מופר ואם לאו אין מופר אמרה יודעת 
אני שכל נדרים שהיה אבא שומע היה מיפר 

שומע אני יהא מופר ת"ל כי הניא אביה אותה ואם 
הפר האב מופר ואם לאו אין מופר אמ' לאפוטרופוס

כל נדרים שתהא בתי נודרת מיכן ועד שאבוא 
ממקום פלוני הפר לה והפר לה שומע אני יהא 

מופר ת"ל ואם הניא אביה אותה ואם הפר האב 
מופר ואם לאו אין מופר דברי ר' יאשיה ר' יוסי
אומ' מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו

ואם היו תהיה לאיש זו ארוסה אתה אומ' זו
ארוסה או אינו אלא זו נשואה כשהוא אומ'

ואם בית אישה נדרה הרי נשואה אמורה הא 
מה אני מקיים אם היו תהיה לאיש זו ארוסה



דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומ' אחד זה ואחד זה 
לא בא הכת' לחלוק אלא רשותו שכל זמן 

שהיא בבית אביה אביה ובעלה מפירין נדריה 
נישאת אביה מיפר נדריה ונדריה עליה שלא

הוקמו ושלא הופרו או אינו אלא נדרים 
שהוקמו שבאו עמה מבית אביה לבית בעלה 
או אינו אלא נדרים שנדרה אמרת קל וחומר

הוא אם נדרים שנדרה ברשותו הרי הוא מיפר 
קל וחומר לנדרים שנדרה ברשותו ונדריה 

עליה נדרים שלא הוקמו ושלא הופרו או אינו
אלא נדרים שהוקמו ושהופרו ומה הבעל 

שאין הרשות מתרוקנת לו אין מיפר אלא 
נדרים שלא הוקמו ושלא הופרו האב שהרשות 
שמתרוקנת לו אין דין שמיפר אלא נדרים שלא 

הוקמו ושלא הופרו ועוד קל וחומר ומה הא
שמיפר בשותפות כו' הבעל שאין הרשות 

מתרוקנת לו אינו דין שיפר אלא נדרים שלא 
הוקמו ושלא הופרו (תאמר) לא אם אמרת באב 
שאין מיפר בבגר לפיכך אין מפירין אלא נדרים 

שלא הוקמו ושלא הופרו תאמר בבעל שמיפר 
בבגר לפיכך יפר כל נדר לא זכיתי מן הדין ת"ל אלה 

החקים אשר צוה יי' אל משה בין איש לאשתו
בין אב לבתו על כרחך אתה מקיש את הבעל 
לאב מה האב אינו מיפר אלא נדרים שהוקמו

ושלא הופרו אף הבעל לא יפר אלא נדרים
שלא הוקמו ושלא הופרו או מבטא 

שפתיה אין ביטוי אלא שבועות כעיניין שנ'
או נפש כי תשבע לבטא בשפתים ו(הוציא) [שמע] א[י]שה 

להוציא את החרש ושמע אישה אין לי אלא 
ששמע הוא השמיעו אחרים מניין ת"ל וקמו 
כל נדריה והחריש לה עד שיהא מתכוין לה 

שאם נדרה אשתו (אשתו) ואמ' סבורה הייתי 
שהיא בתי הרי זה יחזיר ויפר ת"ל והחריש לה 

עד שיהא מתכוין לה וקמו כל נדריה שאם 
נדרה וקיים וחזר והפר שומע אני יהא מפר 

לה ומה אני מקיים והפר את נדרה עד שלא יפר
או אף משיפר ומה אני מקיים והפר את נדרה

עד שלא קיים או אף משיקיים ת"ל יקומו 
מגיד הכת' שכל נדר שקיים שעה אחת אינו

יכול להפר   ואם ביום שמוע אישה יניא 
אותה (ל)לומר בבעל שהנאה היא הפרה ולומ' 

שעשה חרישה ושמיעה כיום נדר והפר 
את נדרה אשר עליה נדריה שעליה מיפר ולא

נדרים שאין עליה שר' אליעז' אומ' והדין נותן 
ומה במקום שאין מופר נדרי אשת עצמו 

משנדר הריהו מיפר נדר עצמו עד שלא נדר 
מקום שמיפר נדרי אשתו משנדרה אינו דין 



שמיפר נדרי אשתו עד שלא תדור אמ' לו לא 
אמרה אלא והפר את נדרה אשר עליה נדרים 

שעליה מיפר ולא נדרים שאין עליה ד'א' 
(נדרים) א[י]שה יקימנו ואישה יפרנו את שבא 

לכלל הקם בא לכלל הפר לא בא לכלל הקם לא 
בא לכלל הפר ויי' יסלח לה הרי שנדרה ובטלה

כול' ונדר אלמנה וגרושה מן הנישואין אתה
אומ' מן הנישואין או אינו אלא מן האירוסין 

הרי אתה דן הואיל ובעולה אין אביה מיפר נדרי
אלמנה וגרושה אין אביה מיפר נדריה מה 

בעולה שיצאת מרשות אביה אף אלמנה 
וגרושה אין אביה מיפר נדריה או אפילו 

נתארמלה מזה וניסת לזה ונתגרשה מזה וניסת 
לזה קורא אני עליה ונדר אלמנה וגרושה לפי 

שמצינו באלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה 
לכהן הדיוט ת"ל ואם בית א[י]שה נדרה מכל

מקום ואם בית אשה נדרה זו נשואה או 
אינו אלא ארוסה הרי כשהוא אומ' ואם היו 

תהיה לאיש הרי נשואה אמורה ומה ת"ל ואם 
בית אישה נדרה זו נשואה דברי ר' ישמעאל 

ר' עקיבא אומ' זו יתומה בחיי האב ושמע 
אישה להוציא את החרש ושמע אישה 

אין לי אלא ששמע הוא השמיעו אחרים 
מניין ת"ל וקמו כל נדריה והחריש לה זו חרישה 

לקיים אתה אומ' חרישה לקיים או אינו אלא 
חרישה למקט כשהוא אומ' החרש יחריש 

לה הרי חרישה למקט אמור ומה ת"ל והחריש 
לה זו חרישה למקט לקיים וקמו כל נדריה 
שאם נדרה יקיים וחזר והפר שומע אני יהא

מופר ומה אני מקיים וקמו כל נדריה עד שלא 
יפר או אף מ[ש]יפר ומה אני מקיים והפר את 

נדרה עד שלא קיים או אף משיקיים ת"ל 
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יקום מגיד הכת' שכל נדר שקיים שעה אחת 

אינו יכול להפר ואם הפר יפר אותם אישה
מגיד שנתנה תורה רשות להפר בכל היום כל 

מוצא שפתיה להוציא אפטרופא אישה 
הפרם אם הפר הבעל מופר ואם לאו אין מופר 

אמרה יודעת אני שכל נדרים שהיה בעלי 
שומע היה מיפר שומע אני יהא מופר ת"ל 
אישה הפרם אם יפר הבעל מופר ואם לאו 

אין מיפר אמ' לאפוטרופוס כל נדרים שתהא
אשתו נודרת מיכן ועד שאבוא ממקום 

פלוני הפר לה והפר לה שומע אני יהא מופר 
ת"ל אישה הפרם אם יפר הבעל מופר ואם לאו
אינו מופר דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומ' מצינו 
בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו ויי' יסלח 
לה כל נדר כל שבועת איסר לענות נפש למה



נאמ' לפי שהוא אומ' והפר את נדרה אשר 
עליה שומע אני בין דברים שיש בהן עינוי

נפש בין דברים שאין בהן עינוי נפש ת"ל כל 
נדר וכל שבועת איסר לענות נפש לא אמרתי
אלא דברים שיש בהן עינוי נפש נדרים שיש

בהן עינוי נפש ובין שאין בהן עינוי נפש ת"ל 
כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש מה זה 
נדר שאין מתחלל אלא על ידי אחרים הריהו
מיפר כך כל נדר שאין מתחלל אלא על ידי 

אחרים יפר דברי יאשיה ר' יונתן אומ' מצינו 
נדר שאין מתחלל על ידי אחרים אלא 

בו מופר אלא כיצד אמרה קונם הפירות עלי 
הרי זה יפר קונם פירות מדינה זו עלי הרי זה

יפר יביא ממדינה אחרת פירות חנוני זה 
עלי אין יכול להפר אלא מה זה נדר שאין 
מתחלל על ידי אחרים אלא בו יפר אין לי 

אלא בעל שאין מיפר אלא נדרים שבינו 
לבינה ונדרים שבהם עינוי נפש האב מניין 

הרי אתה דן הואיל והבעל מיפר והאב מיפר 

מה בעל אין מיפר אלא נדרים שבינו לבינה
ודברים שיש בהן עינוי נפש אף האב לא יפר
אלא דברים שבינו לבינה ודברים שיש בהן

עינוי נפש או חילוף הואיל והבעל מיפר והאב
מיפר מה האב מיפר כל נדר אף הבעל מיפר כל
נדר ומה אני מקיים כל נדר וכל שבועת איסר 

לענות נפש בימי הבגר אלא בימי נעוריה
יפר כל נדרים ת"ל בנעוריה בית אביה בנעורים

בית אביה אמרתי ולא נעורים בית (א) הבעל 
דנתי וחילפתי בטל החילוף וזכיתי לדין 

כתחילה הואיל והבעל מיפר והאב מיפר 
מה הבעל מיפר אלא דברים שבינו לבינה 
ונדרים שיש בהן עינוי נפש אף האב לא 
יפר אלא מבינו לבינה ונדרים שיש בהן 

עינוי נפש ועוד קל וחומר ומה הבעל שאין
מיפר בבגר אינו מיפר אלא דברים שיש בינו 

לבינה ונדרים שיש בהן עינוי נפש האב 
שמיפר בבגר אינו דין שלא יפר אלא נדרים

שבינו לבינה שיש בהן עינוי נפש לא אם 
אמרתי בבעל שאין הרשות מתרוקנת לו 

לפיכך לא יפר כל נדר לא זכיתי לדין ת"ל אלה 
החוקים והמשפטים אשר צוה יי' את משה 

בין איש לאשתו על כרחיך אתה מקיש 
את האב לבעל מה הבעל אין מיפר אלא 

נדרים שיש בינו לבינה ודברים שיש בהן
עינוי נפש אף האב  אישה יקימנו ואישה

יפרנו נדרה מן התאינים ומן הענבים (קיים)
קיים בתאינים כולו קיים הפר בתאינים אין 

מופר אלא שיפר אף לענבים דברי ר' 



ישמעא' ר' עקיבא אומ' קיים לתאינים לא 
קיים בענבים שנ' אישה יקימנו ואישה 

יפרנו במינו ואו יפר במינו נדרה מן התאינים 
ומן הענבים ונשאלה לחכם והתיר לה 

התאינים ולא לענבים לענבים ולא לתאינים

כולן אסורין הפר לה לענבים ולא לתאינים
כולו מותר קיים מופר לה לתאינים ולא לענבים

לתאינים ולא לענבים כולו קיים אימתי בזמן 
שהוא נדר אחד אבל אם אמרה תאינה שהיא

טועמת ועוד ענבים שאיני טועמת ונשאלה
לחכם ונשאלה לחכם! והתיר לה לתאינים ולא 

לענבים לענבים ולא לתאינים הפר לה בעלה 
לענבים ולא לתאינים לתאינים ולא לענבים

הקיום בקומו וההפר בהפרו  ואם החריש יחרש 
לה אישה זו חרישה למקט אתה אומ' זו חרישה 

למקט או אינו חרישה לקיום כשהוא אומ' 
והחריש לה הרי חרישה ומה ת"ל ואם החר(י)ש 

יחריש לה אישה זו חרישה למקט מיום אל 
יום שומע אני מעת לעת ת"ל הקים אותם ר' 

שמעון בן יוחי אומ' מעת לעת שהרי אמרה
תורה מיום ליום  ואם הפר יפר אותם אישה

אחרי שומעו אחרי קיום הנדר או אחרי 
שומעו כמשמעו כשהוא אומ' והחריש לה 

ביום שומעו הרי שומעו אמור הא מה ת"ל 
אחרי שומעו אחרי קיום הנדר ונשא את 

עונה מגיד שעון מכונס תחתיה והרי דברים
קל וחומר ומה אם מדת פורענות מועטת 

הגורם תקלה לחבירתה הרי זה מכונס תחתיו 
קל וחומר למדת הטוב מרובה הרי הוא מכונס

תחתיו אלה החוקים אשר צוה יי' את
משה בין איש לאשתו על כרחיך אתה מקיש 

את האב לבעל ואת הבעל לאב בכל מדות 
שאמרנו בנעוריה בית אביה נעורים בבית 

האב אמרתי ולא נעורים בבית הבעל ר' ישמ'
אומ' בנערה המאורסה הכת' מדבר שיהו 

אביה ובעלה מפירין נדריה     
סליק' פסוקא'   וידבר יי' אל

משה להודיע שבחן של צדיקים שאין 
נפטרין מן העולם עד שננקמין נקמת שהיא

נקמת מי שאמ' והיה העולם מאת המדינים 
והלא המ[ו]אבים הם היו לדבר תחילה שנ' וילכו 

זקני מואב וזקני מדין (וקסמים) מימיהם לא 
עשו שלום זה עם זה וכשבאו להלחם עם 

ישר' עשו שלום משל למה הדבר דומה לשני 
כלבים שהיו בעיר והיו צהובין זה עם זה בא 

זאב ליטול טלה מן העדר והיה אחד מהן 
מתגרה כנגדו אמ' חבירו אם איני הולך 



ומסייעו עכשיו הורגו ותוקף עלי והורגני 
עשו שלום זה עם זה הזאב כך מואב ומדין 
לא עשו שלום זה עם זה שנ' אשר הכה את 

מדין בשדה מואב וכשהוא באו להלחם 
עם ישר' עשו שלום זה עם זה ונלחמו עם 

ישר' לכך נאמ' מאת המדינים שהיו (מ)ממטירין
על ישר'  אחר תאסף אל עמך אי עמך מגיד 

שמיתתו של משה מעכבת למלחמת מדין 
וא'ע'פ' הלך משה ועשה בשמחה שנ' וידבר 

משה אל העם לאמר החלצו אין החלצו אלא 
הזרזו שנ' חלוצים תעבורו ויהיו על מדין  
אמ' להם לא נקמת בשר ודם אתם נוקמים
אלא נקמת מי שאמ' והיה העולם שנ' אל 

קנוא יי' ונוקם  אלף למטה אלף למטה לכל 
מטות ישר' תשלחו לצבא עשרים וארבעה

אלף דברי ר' ישמע' ר' עקיבא אומ' אלף למטה
אלף למטה שנים עשר אלף מה ת"ל לכל 
מטות ישר' להביא שבטו של לוי וימסרו

מאלפי ישר' מגיד הכת' שהיו בני אדם כשירים
וצדיקים ומסרו עצמן על הדבר ר' נתן אומ'

אחרים מסרום איש פלוני כשר יצא איש 
פלוני צדיק יצא למלחמה ר' אלעזר המודעי 
אומ' בוא וראה כמה חיבתן של רועי ישר' 
על ישר' שעד  לא שמעו (שמים) שמיתתו 

של משה מעכבת למלחמת מדין התחילו 
מתחבאין א'ע'פ'כ' נמסרו בעל כרחן שנ' 
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וימסרו מאלפי ישר' וגו' וישלחו אותם 

משה אלף למטה אלף למטה לצבא אותם 
ואת פנחס בן אלעז' הכהן לצבא וגו' מגיד 

שהיה שקולין כפנחס ופנחס שקול כנגד כולן 
מפני מה הלך פנחס ולא הלך אלעז' לפי שהיה

פנחס לנקום נקמת אבי אמו שנ' והמדנים מכרו 
אותו על מצרים וכל כלי הקודש זה ארון שנ' 

ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו
וחצוצרות התרועה בידו אין בידן אלא רשותו 

שנ' ויקח את כל ארצו מידו ועד ארנון ואומ'
ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך

וכל טוב אדוניו בידו ויצבאו על מדין
הקיפוה משלש רוחותיה ר' נתן אומ' נתן להם 

רוח שביעית שיברחו ואת מלכי מדין הרגו 
על חלליהם למה נאמ' והלא כבר נאמ' את 

אוי ואת רקם ומה ת"ל חמשת מלכי מדין מגיד 
הכת' שכשם ששוו כולם בעיצה אחת כך
שוו כולן בפורענות ואת בלעם בן בעור 

הרגו בחרב נתנו לו שכרו משלם ולא 
קופחוהו לפי שבא ליתן להם עצה אמ' 

לכשהייתם ששים רבוא ולא יכולתם בהן 



אתם יכולים לכך נתנו לו שכרו משלם ולא 
קיפחוהו ר' נתן אומ' בבית דין הרגוהו שנ' ואת 

בלעם בן בעור הקוסם הרגו בחרב  וישבו 
בני ישר' את נשי מדין וגו' ואת כל עריהם 

במשבותם וגו' זה בית ע"ז שלהם ואת 
ט(ו)ר[ו]תם מקום שהיו בסירוין ויקחו את כל 

השלל ואת כל המלקוח באדם ובבהמה 
ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן אבא 
חנין אומ' משום ר' אליעז' לפי שיצאו 

נערי ישר' להוסיף את הביזה ויקצף משה 
על פקודי החיל שאין הסירחון תלוי אלא 

בגדולים ויאמר להם משה החייתם 
כל נקיבה אמ' לו פנחס ר' כשם שהפקדתנו 

עשינו הן הנה לבני ישר' בדבר בלעם אמ' 
להם אפילו אתם מכניסין כל המונות 

שבעולם לא אתם יכולין להן שמא מרובין 
אתם מן המצריים שנ' ויקח שש מאות 

רכב בחור אלא בואו ואני נותן לכם עצה מה 
תעשו אלקיהם של אילו שונא זימה הוא 

העמידו להם נשים ובנותיהם לז[י]מה והיו
שטופין בזימה ואלקיהן שולט בהן שזה 

הכלל כל זמן שישר' עושין רצונו של
מקום הוא נלחם להם שנ' יי' ילחם לכם ובזמן 

שאין ישר' עושין רצונו בביטול הוא נלחם 
בם שנ' ויהפוך להם לאויב והוא נלחם בם 

וגו' ולא עוד אלא שעושין את הרחמן 
אכזרי שנ' היה כאויב בלע ישר' ועתה 

הרגו כל זכר וגו' זו בעולה והראויה ליבעל 
א'ע'פ' שלא נבעלה או שאינה ראויה 

ליבעל כשהוא אומ' וכל הטף בנשים וגו'
הרי שאינה ראויה ליבעל אמור ומה ת"ל 

הרגו כל זכר בטף וכל אשה יודעת איש
למשכב זכר בבעולה ליבעל וא'ע'פ' שלא 

נבעלה הרגו למה נאמ' להפסיק העינין דברי
ר' ישמע' שאם קורא אני ועתה הרגו כל 

זכר (בטף) וכל הטף בנשים איני יודע באיזה 
עיניין הכת' מדבר לכך נאמ' הרגו להפסיק 

העיניין דברי ר' ישמע'  ד'א' הרגו למה
נאמ' שיכול הראויה ליבעל אמ' להרג 
בעולה על אחת כמה אם אמרת ענשת 
מן הדין לכך נאמ' הרגו ללמוד שאין 

עונשין מן הדין וכל הטף בנשים מיכן 
היה ר' שמעו' בן יוחי אומ' גיורת עצמה 
שנתגיירה פחות מבת שלש שנים ויום 
אחד כשירה לכהונה ואתם חנו מחוץ 

למחנה שבעת ימים שומע אני אף הקש 
והחריות בזאת התורה לא בא לכלל חיטוי 



לא בא לכלל טומאה אתם ושביכם מה אתם בני 
ברית אף שביכם בני ברית וכל בגד וכל כלי עור 

למה נאמ' לפי שהוא אומ' שק או שק אין לי 
אלא שק מניין לעשות כל מלאכת עזים כשק 

אמרת קל וחומר ומה אם המת חמור עשה בו כל 
מעשה עזים כשק שרץ הקל אינו דין שנעשה 

בו כל מעשה עזים כשק אמרת כך דנין מן 
החמור להקל ולהחמיר עליו אלא אין ת"ל בגד 

במת אלא שכבר קל וחומר הוא מה השרץ הקל 
עושה בו את הבגד כשק המת חמור דין הוא 

שנעשה בו את הבגד כשק ומה ת"ל בגד במת 
אלא מופנה להקיש לדון גזירה שוה נאמ' כאן 

בגד ונאמ' להלן בגד מה בגד האמור להלן עשה 
בו כל מעשה עזים כשק (מ)[א]ף בגד האמור כאן 

נעשה בו כל מעשה עזים כשק מה כאן טווי 
ואריג פתילות וחבלים שאינן טווי ואריג 
ויאמר אלעז' הכהן משה רבינו לפי שבא 

לכלל כעס בא לכלל טעות ר' אלעז' בן עזריה 
אומ' בשלשה מקומות בא משה לכלל כעס 

ובא לכלל טעות כיוצא בו ויאמר להם שמעו 
נא המורים וגו' ומהו אומ' ויך את הסלע 
במטהו פעמים אף כאן אתה אומ' ויקצוף 

עליהם פקודי החיל וגו' ויאמר אלעז' הכהן 
אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חוקת

התורה אשר צוה יי' את משה לפי שבא לכלל 
כעס בא לכלל טעות ויש אומ' משה נתן רשות 
לא[ל]עזר לדבר שכשיפטור מן העולם לא יהו 

אומרין אם בחיי רבך לא היתה מדבר עכשיו 
אתה מדבר ד'א' שיהא אומ' דבר בשם אומרו 

כעיניין שנ' ותאמר אסתר בשם מרדכי 
אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחשת ואת

הברזל ואת הבדיל ואת העופרת אתה אומ' 
כלים או אינו אלא גלומין הרי אתה דן 
הואיל ומתי ישר' מטמאין והרוגי מדין 

מטמאין מה מיתי ישר' כלים ולא גלומים אף 
הרוגי מדין כלים ולא גלומים ר' יוסי הגלילי אומ' 

כלים אתה אומ' כלים או אינו גלומים ת"ל אך 
חלק כל דבר אשר יבא באש וגו' כגון הלבוסין 
והסמנין והקדירות והשפודין והאסכלות מפני 

גיעולי גוים וכל אשר לא יבא באש כגון 
הכרנבאות והכוסות והקיתונות והקומקמסין 

והיורות מפני גיעולי גוים והרי דברים קל וחומר
ומה אם מי שאינו טעון טבילה טעון הזייה 

מי שטעון הזייה דין הוא שיטעון טבילה 
וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם למה 

נאמ' לפי שהוא אומ' בחלל חרב בא כת' ולימד 
על החרב שיהא טמיאה שבעה והנוגע בה 
טמא טומאת שבעה הא למדנו לכלים אדם 



וכלים  ואחר תבא אל המחנה מה כאן אסור 
לבוא אל המחנה אף להלן אסור לבוא אל (עז')

המחנה מה להלן עד הערב אף כאן עד הערב 
   סליק פסוקא 

וידבר יי' אל משה דבר אל בני ישר' ואמרת 
אליהם כי אתם עוברים את הירדן רץכנען

למה נאמ' פרשה זו לפי שהוא אומ' אז יבדיל 
משה שלש ערים וגו' אין לי אלא שהפריש 
משה בעבר הירדן ומניין שציוה משה את 

יהושע להפריש להן ערי מקלט ת"ל והקריתם 
לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם אחר ירושה 
וישיבה הכת' מדבר או אינו מדבר אלא בכניסתן

לארץ מיד ת"ל כי יכרית יי' אלקיך את כל הגוים 
אחר ירושה וישיבה הכת' מדבר כי אתם עוברים

את הירדן ארצה כנען מיכן היה ר' יהודה אומ' 
אין הירדן ר' שמעון בן יוחי אומ'  אשר על ירדן 

יריחו מה יריחו מארץ כנען אף הירדן מארץ 
כנען והקריתם אין הקריה אלא הזמנה 

ערים שומע אני כרכים ת"ל ערי או ערי שומע 
אני אפילו כפרים ת"ל ערים הא כיצד מגיד שלא 
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היו שם ש[ו]וקים ובית המחיה ונס שמה רוצח 

שומע אני כל רוצח במשמע ת"ל מכה נפש 
בשגגה או מכה נפש שומע אני אף אביו ואמו 

ת"ל רוצח מכה נפש לא אמרתי אלא רוצח מכה 
נפש יצא המכה אביו ואמו שאינו גולה 

והיו לכם (ה)הערים למקלט מגואל למה נאמ' 
לפי שהוא אומ' ורצח גואל הדם שומע אני 

יהרגנו בינו לבין עצמו ת"ל ולא ימות הרוצח עד 
עומדו וגו' והערים אשר תתנו ללוים וגו' עם 

הראשונות אתה אומ' או אינו אלא חוץ מן 
הראשונות את שלש הערים תתנו מעבר 

לירדן ואילו הן את בצר במדבר בארץ המישור
לראובני וגו' וכנגדן שלש בארץ כנען שנ' 

ויקדישו את קדש בגליל נמצינו למידין
ששוו שני שבטים ומחצה שבעבר הירדן 

לתשעת שבטים ומחצה שבארץ כנען לפי 
דרכינו למדנו שרוב שופכי דמים בארץ 

כנען ערי מקלט תהיינה אין לי אלא שקולטת 
בארץ בחוצה לארץ מניין ת"ל תהיינה לבני 

ישר' אין לי אלא לבני ישר' לגרים מניין ת"ל 
לגר ולתושב בתוכם או כשם שגולה על 

ידי ישר' כך ישר' גולה על ידיו אמרת אם 
כשהרגו ישר' פטור קל וחומר שלא יגלה 

אלא אם הרגו ישר' הרוג ואם הרג ישר' נהרג 
תהיינה שש הערים האלה למקלט למה נאמ'

לפי שהוא אומ' את שלש הערים תתנו 
מעבר לירדן שומע אני הראשונה 



שמפרישין תהא קולטת ת"ל תהיינה שש 
הערים האלה מגיד שלא קלטה אחת מהן
עד שהופרשו כולן ואם בכלי ברזל הכהו 

וימת רוצח הוא למה נאמ' לפי שהוא אומ' 
ואם באבן יד הכהו אשר ימות בו הכהו 

וימת אין לי אלא שהרגו ישר' באילו 
שהוא חייב באילו הברזל מניין ת"ל ואם 

בכלי ברזל הכהו הא עד שלא יאמר יש לי בדין 
אם כשהרגו באבן ובעץ חייב קל וחומר בברזל 

אלא אם אמרת כן ענשת מן הדין לכך נאמר אם 
בכלי ברזל ללמדך שאין עונשין מן הדין או מה 

אבן מלא יד אף ברזל מלא יד אמרת גלוי היה לפני 
מי שאמ' והיה שהברזל ממית במשהו לפיכך 

לא נאמ' בו יד אלא אפילו בצינורא אפילו במחט 
אין לי אלא שהרגו ישר' בברזל שיהא חייב 

השליך עליו עשתות וגלומין מניין ת"ל רוצח 
הוא מות יומת הרוצח מכל מקום  ואם באבן 

אשר ימות בו הכהו וימת למה נאמ' לפי שהוא
אומ' וכי יריבון אנשים שומע אני שאם יכנו בין

בדבר שהוא בו כדי להמיתו ובין בדבר שאינו בו
כדי להמיתו ת"ל ואם באבן יד מגיד שאינו חייב 

עד שיכנו בדבר שהוא כדי להמיתו שומע 
אני כל מקום שאינו כדי להמיתו ת"ל וכי יהיה 

איש שונא לרעהו וארב לו מגיד שאינו חייב 
עד שיכנו בדבר שהוא כדי להמיתו אין לי אלא 

שהרגו באבן שהוא חייב גילגול עליו סלעים 
ועמודים מניין ת"ל רוצח הוא מות יומת הרוצח
מכל מקום אם בכלי עץ יד אשר ימות בה הכהו
וימת רוצח הוא למה נאמ' לפי שהוא אומ' וכי 
יכה איש את עבדו שומע אני אפילו יכנו בין 

בדבר שהוא כדי להמית ת"ל בכלי עץ יד אשר 
ימות בה הכהו וימת מגיד שאינו חייב עד שיכנו 
בדבר שהוא כדי להמית אין לי אלא שהרגו כדי

להמית ת"ל וכי יהיה איש שונא לרעהו וארב
לו וקם עליו שאינו חייב עד שיכנו בדבר

שהוא כדי להמית אין לי אלא שהרגו בעץ 
שיהא חייב השליך עליו קורות וכלונסות מניין 

ת"ל רוצח הוא מות יומת הרוצח מכל מקום 
גואל הדם הוא ימית את הרוצח למה נאמ' לפי 
שהוא אומ' ואם בכלי ברזל ואם באבן יד אשר 
ימות בה הכהו אשר ימות בה הכהו אין לי אלא 

שהרגו באילו שהוא חייב מניין בשאר כל דבר 
הרי אתה דן ביני[י]ן אב מבין שלשתן לא ראי אבן 

כראי העץ ולא ראי העץ כראי אבן ולא ראי זה 
כראי ברזל ולא ראי ברזל כראי שניהם הצד 
השוה שבהן שלשתן שהן כדי להמית והמית 

מצוה ביד גואל הדם להמית אף כל שהוא כדי 



להמית והמת מצוה ביד גואל הדם להמית ת"ל
גואל הדם ואם בשנאה יהדפנו למה נאמ' לפי 

שהוא אומ' אם בכלי ברזל הכהו או באבן יד או 
בכלי עץ יד אין לי אלא שהרגו באילו שהוא חייב 
דחפו מראש הגג ונפל ומת מניין ת"ל ואם בשנאה 

יהדפנו מכל מקום או אפילו דחפו לתוך המים 
או לתוך האור ושיסה בו את הכלב ושיסה בו את 

הנחש הרי את דן ביניין אב מבין שלשתן 
לא ראי אבן כראי העץ ולא ראי עץ כראי אבן 

ולא ראי זה וזה כראי ברזל ולא ראי ברזל כראי 
שלשתן הצד השוה שבהן שבשלשתן שהן 

מחמת הממיתין והמית הרי זה חייב יצא את 
שדוחפו לתוך האור או לתוך המים ושיסה בו 
את הכלב ואת הנחש שדינו מסור לשמים או 

השליך עליו בצדיה וימת שצידה לו 
ושמתכוין לו או באיבה הכהו בידו למה נאמ' לפי 
שהוא אומ' בכלי ברזל ואם באבן יד ואם בכלי עץ

יד אין לי אלא שהרגו באילו שיהא חייב דחקו 
דפקו בעטו דעכו מניין ת"ל בידו מכל מקום גואל 

הדם הוא ימית את הרוצח בפגעו בו למה נאמ' 
והלא כבר נאמ' גואל הדם הוא ימית[י]נו ומה 

ת"ל גואל הדם הוא ימית את הרוצח שיכול 
אין לי אלא מי שיש לו גואל הדם מי שאין לו 

גואל מניין ת"ל גואל הדם ואם בפתע בלא 
איבה הדפו להוציא את השוגג או השליך 
עליו כל כלי בלא צדיה שלא צידה ושלא 

מתכוין לו או בכל אבן אשר ימות בה בלא 
ראות להביא את הסומא ואת הזורק בלילה 

ר' יהודה אומ' בלא ראות להוציא את הסומא 
והוא לא אויב לו איסי בן עקביא אומ' נמצא 
קולו חומרו וחומרו קולו לחייבו מיתה שמא 

שוגג הרגו לחייבו גלות שמא מזיד הרגו והוא 
לא אויב לו לפסול את השונאין מלישב בדין 

אין לי אלא שונאין קרובין מניין ת"ל בין המכה 
ובין גואל הדם אין לי אלא דיינין שפוסל בהן 

שונאין וקרובין עדים מניין הרי אתה דן 
הואיל ואמרה תורה הרוג על פי דיינין הרוג 

על פי עדים מה דיינין פסל בהן שונאין 
וקרובין אף העדים פסל בהן שונאין וקרובין 

עוד קל וחומר ומה דיינין שאין הדברים 
נגמרין על פיהם פוסל בהן שונאין וקרובין 

עדים שהדברים נגמרין על פיהן אינו דין 
שיפסל בהן שונאין וקרובין אין לי אלא רוצח 

שאר חייבי מיתות בית דין מניין ת"ל על 
המשפטים האלה אין לי אלא די[י]ני נפשות 

דייני (נפשות) ממונות מניין ת"ל על המשפטים האלה 
או כשם שדייני נפשות בעשרים ושלשה 

כך דייני ממונות בעשרים ושלשה הרי הוא 



אומ' עד האלקים יבא דבר שניהם ומניין 
שדייני נפשות בעשרים ושלשה ת"ל ושפטו 

העדה הרי עשרה והצילו העדה הרי עשרה
שלשה מניין הרי אתה דן הואיל ואמרה

תורה הרוג על פי עדים הרוג על פי ד[י]ינין מה 
עדים שנים אף דיינים שנים ואין בית דין 

שקול מוסיפין עליהם עוד אחד הרי שלשה
אנשי המשחות דורשי רשומות אמרו שלש 

עדיות הכתובות בפרשה ללמדך שדיני 
נפשות בשלשים והצילו העדה מיכן אתה

אומ' הרג נפש בין שוגג בין מזיד הכל 
מקדימין לערי מקלט בית דין שולחין ומביאין 

אותו משם עד שנתחייב גלות מחזירין אותו 
ממקומו שנ' והשיבו אותו העדה 
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ר' מאיר אומ' (מ)רוצח מקצר ימיו של אדם 

וכהן גדול מאריך ימיו של אדם אין בדין 
מי שמקצר (ש) ימיו של אדם לפני מי 
שמאריך חייו של אדם ר' אומ' רוצח 

מטמאי את הארץ ומסלק את השכינה וכהן 
גדול גורם לשכינה שתשרה על אדם בארץ 

אין בדין שיהא שמטמא את הארץ לפני
מי שגורם להשרות את השכינה על אדם 

בארץ ואם יצא יצא אמ' ר' אלעז' אם מדת 
פורענות מועטת הפוסע פסיעה אחת הרי 

הוא מתחייב בנפשו קל וחומר למידה טובה
שמידה טובה מרובה ומצא אותו גאל הדם 

בכל אדם וגו' כי בעיר מקלטו ישב מיכן אתה 
אומ' הרג באותה העיר גולה משכונה לשכונה 

ובן לוי גולה מעיר לעיר ואחרי מות הכהן 
הגדול ולא לסדו(ת)רותו דברי ר' יהוד' ר' מאיר אומ' 

והיה לכם לחוקת משפט  ישוב לסדורותו
לדורותיכם שינהוג הדבר לדורות בכל 

מושבותיכם בין בארץ בין בחוצה לארץ כל 
מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח למה

נאמ' לפי שהוא אומ' ולא ימות הרוצח גואל
הדם שומע אני יהרגנו בינו לבין עצמו ת"ל 

כל מכה נפש לפי עדים וגו' מגיד שאין (שהו)
הורגין אלא בעדים דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומ' 

כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרוצח למה 
נאמ' לפי שהוא אומ' ולא ימות הרוצח (מגיד) 
שומע אני יהרגנו בבית דין שלא בעדים מניין
ת"ל כל מכה נפש לפי עדים וגו' מגיד שאין 

הורגו אלא בעדים ובבית דין ועד אחד לא 
יענה בנפש למות עונה בו בשבועה ועד 

אחד בנה אב בכל מקום שנ' עד הריהו בכלל 
שנים עד שיפרוט לך הכת' אחד  ולא 

תקחו כופר לנפש רוצח למה נאמ' לפי שהוא 



אומ' אם כופר יושת עליו או כשם שנותנין 

פדיון למומתין בידי שמים כך יהו נותנין 
למומתין בידי אדם ת"ל ולא תקחו כופר ר' 

יאשיה אומ' הרי שיצא ליהרג וחבל באחרים 
חייב חיבלו בו אחרים פטורין ?ב?גופו ולא בממונו 

או עד שלא (יאמר) נגמר דינו ת"ל אשר הוא 
רשע למות עד שלא נגמר דינו חייב משנגמר

דינו פטור ר' יונתן או' הרי שיצא ליהרג וקידם 
אחר והרגו פטור או עד שלא נגמר דינו ת"ל 

אשר הוא רשע למות עד שלא נגמר דינו 
חייב משנגמר דינו פטור לא תקחו כופר לנוס 

אל עיר מקלטו הרי שהרג את הנפש במזיד 
שומע אני יתן ממון ויגלה ת"ל לא תקחו כופר 

לנוס ולא תחניפו את הארץ הרי זו אזהרה 
לח(ל)ניפין ד'א' לא תחניפו את הארץ אל תגרמו 

לארץ שתהא מחנפת אתכם כי הדם הוא יחניף 
את הארץ ר' יאשיה אמ' לשון נוטרייקון כי 

הדם הוא יחון אף בארץ ולארץ לא יכופר לדם
אשר שופך בה למה נאמ' לפי שהוא אומ' 

וערפו שם את העגלה בנחל הרי שנתערפה 
עגלה ואחר כך נמצא הורג שומע אני יתכפר 
מטמא את הארץ ומסלקת את השכינה ומפני 
שפיכות דמים חרב בית המקדש מעשה בשני 

כהנים שהיו שוין ורצין ועולין בכבש וקדם 
אחד מהן לחבירו בתוך ארבע אמות ונטל סכין 

ותקעה לו בלבו בא ר' צדוק עמד על מעלות 
האולם אמ' שמעוני אחיי בית ישר' הרי הוא 

א[ו]מ' כי ימצא חלל באדמה וגו' בואו ונמדוד 
על מי ראוי להביא את העגלה על ההיכל או 

על העזרות געו כל ישר' בבכיה ואחר כך בא 
אביו של תינוק ואומ' אחינו אנו כפרתכם עדיין 

בני מפרפר וסכין לא נטמאת ללמדך 
שטומאת סכינין חביבה להן לישר' יותר 

משפיכות דמים וכן הוא אומ' וגם דם נקי שפך 
מנשה הרבה מאד עד אשר מלא ירושלים

מיכן אמרו בעון שפיכות דמים שכינה מסתלקת
ומקדש מטמא אשר אני שוכן בתוכם חביבין 
ישר' שא'ע'פ' שהן טמאין שכינה ביניהם שנ' 
השוכן אתם בתוך טומאתם ואומ' ולא יטמאו

את מחניהם ולא תטמא את הארץ ר' נתן אמ' 
חביבין ישר' שכל מקום שכינה עמהם גלו 

למצרים שכינה עמהן שנ' הנגלה ניגלתי אל בית 
אביך בהיותם במצרים גלו לבבל שכינה עמהן שנ' 

למענכם שולחתי בבלה גלו לעילם שכינה עמהן
שנ' ושמתי כסאי מעילם גלו לאדום שכינה עמהן

שנ' מי זה בא מאדום וכשהן חוזרין שכינה חוזרת 
עמהן שנ' ושב יי' אלקיך את שבותך והשיב יי' אלקיך



וגו' אתי מלבנון כלה וגו' ר' אומ' משל למה 
הדבר דומה למלך שאמ' לעבדו אם ביקשתני הריני 

אצל בניי כל מה שאתה מבקשני הריני אצל בני 
וכן הוא אומ' השוכן אתם בתוך טומאותם ואומ' 

בטמאם את משכני אשר בתוכם ואומ' ולא יטמאו 
את מחניהם אשר אני שוכן ואומ' ולא תטמאו 

את הארץ אשר אתם יושבים בה אשר אני שוכן 
בתוכם כי אני יי' שוכן בתוך בני ישרא' 

סליק' ספר' וידבר והן קלו' ברייתא
   אלה הדברים

אלה הדברים אשר דבר משה וגו' וכי לא נתנבא 
משה אלא אילו בלבד והלא הוא כתב את כל 

התורה כולה שנ' ויכתב משה את כל התורה הזאת 
ומה ת"ל אלה הדברים מלמד שהיו דברי תוכחות 

שנ' וישמן ישורון ויבעט כיוצא בו אתה אומ' 
דברי עמוס אשר (אש') היה בנקדים מתקוע אשר 

חזה על ישר' בימי עוזיה מלך יהודה וגו' וכי לא 
נתנבא עמוס אלא אילו בלבד והרי כל חביריו 

נתנבא ומה ת"ל דברי עמוס שהיו דברי תוכחות 
שנ' שמעו את הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר 

שומרון וגו' אילו בתי דיינין שלהם כיוצא בו אתה 
אומ' אלה הדברים אשר דבר ירמיהו אל ישר' 

ואל יהודה וכי לא נתנבא ירמיהו אלא אילו 
בלבד והלא שני ספרים כתב ירמיהו שנ' עד הנה 

דברי ירמיה ומה ת"ל אלה הדברים אלא מלמד 
שיהו דברי תוכחות שנ' קול חרדה שמענו פחד 

ואין שלום שאלו נא וראו אם יולד זכר מדוע 
ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה וגו' הוי כי 

גדול היום ההוא ועת צרה היא ליעקב וממנה 
יושע כיוצא בו אתה אומ' ואלה דברי דוד 

האחרונים וכי לא נתנבא דוד אלא אילו בלבד 
והלא כבר נאמ' רוח יי' דבר בי ומילתו על לשוני 

ומה ת"ל ואלה דברי דוד אלא מלמד שהיו 
דברי תוכחות שנ' ובליעל כקוץ מונד כולהם 

כי לא ביד יקחו ואיש יגע בהן ימלא ברזל
ועץ חנית כיוצא בו אתה אומ' דברי קהלת בן 

דוד וכי לא נתנבא שלמה אלא אילו בלבד אלא
שהיו דברי תוכחות ומניין שהיו דברי תוכחות
שנ' וזרח השמש ובא השמש הולך אל דרום 

זהו מזרח ומערב ואומ' כל הנחלים הולכים אל 
הים כינה את הרשעים כחמה וכלבנה וכים 

שאין להם משתן שכר  אל כל ישר' אילו הוכיח 
מקצתן היו אילו שבשוק או' כך הייתם 

שומעין מבן עמרם ולא הייתם משיבין לו 
דבר כך וכך אם היינו יושבין שם היינו 
משיבין ארבע חמש פעמים על כל דבר 

ודבר ד'א' אל כל ישר' מגיד שכינסן משה 
מגדולם ועד קטנם ואמ' להם הריני מוכיחם 



כל מי שיש לו תשובה יבא ויאמר ד'א' אל
כל ישר' מגיד שהיו כולם בעלי תוכחות ויכולים
לעמוד בתוכחות אמ' ר' טרפון העבודה אם יש 

בדור הזה מי שיודע לקבל תוכחות אמ' ר' עקיבא 
אם יש בדור הזה שיודע היאך מוכיחין אמ' 
ר' יוחנן מעיד אני עלי שמים וארץ שיותר 

מחמשה פעמים נתקנתר עלי ר' עקיבא לפני 
רבן גמליא' ביבנה שהייתי (ור') עליו והיה 

מקנתרין כל כך וידע אני בו שהיה מוסיף בו
אהבה על כל פעם ופעם לקיים מה שנ' אל תוכח 

לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך בעבר 
הירדן מלמד שהוכיחן על מה שעשו בעבר

הירדן במדבר מלמד שהוכיחן על מה שעשו 
במדבר ד'א' במדבר מלמד שהיו ישר' במדבר
נוטלין בניהם ובנותיהם קטנים וזורקין לתוך 
חיקו של משה ואומ' לו בן עמרם מה אנונא 

התקנת להן לאילו מה פרנסה התקנת להם ר' 
יהוד' אומ' הרי הוא אומ' ויאמרו אליהם 

בני ישר' מי יתן מותינו ביד יי' ד'א' במדבר על
מה שעשו במדבר ובערבה מול סוף שהוכיחן 

על מה שעשו בערבות מואב וכן הוא אומ' 
וישב ישר' בשיטים מול סוף מלמד 

שהוכיחן על מה שעשו על ים סוף והמרו 
בתוך הים והפכו עורף כלפי משה שלש 

מסעות ר' יהודה אומ' המרו על הים והמרו 
בתוך הים וכן הוא אומ' וימרו על ים בים סוף 

יכול שלא הוכיחן אלא בתחילת מסע בין 
מסע למסע מניין ת"ל בין פארן ובין תפל דברי 

תפלות שתפלו על המן וכן הוא ונפשנו 
קצה אמ' להם שוטים (אתם) כל עצמן של 
מלכים אין יורדין להם אלא לחם קל שלא 

יהא גוסה דרדיא אחזתו אבל אתם ברוב
טובה שהטבתי לכם אתם מתגאים 

ומתרעמים לפני הוי בשטות אביכם הלכתם 
שאמרתי אעשה לו עזר כנגדו בטובה 

שנתתי לו בה מתרעם לפני ואמ' האשה 
אשר (ת) נתתה עמדי וחצרות אמ' להם לא 

היה לכם ללמוד מה עשיתי למרים 
בחצרות אמ' למרים הצדקת לא נשאתי 
לה פנים קל וחומר לשאר בני אדם ד'א' 

ומה מרים שלא דברה אלא באחיה הקטן 
ממנה כך נענשה המדבר במי שגדול ממנו 

על אחת כמה וכמה ד'א' ומה מרים שכדברה 
דבר לא שמעה קול ברייה אלא המקום בלבד 

שנ' וישמע יי' כך נענשה המדבר בגנותו 
של חבירו ברבים על אחת כמה וכמה ודי זהב 

אמ' להן הא יתירה להן לכל מה שעשיתה לי וזו



קשה עלי מן הכל ר' שמע' אומ' משל למה הדבר 
דומה לאחד שהיה מקבל חכמים ותלמידיהן 

והיו הכל מאשרין אותו באו גוים וקיבלן באו
ליסטים וקיבלן והיו הבריות אומ' כך הוא ווסתו 

שלפלוני לקבל את הכל כך אמ' משה לישר' 
ודי זהב למשכן ודי זהב לעגל ר' בנייה אומ' 

עבדו ישר' ע"ז הרי הן חייבין כלייה יבא זהב 
משכן ויכפר על זהב העגל ר' יוסי בר חנינא
אומ' הריהו אומ' במדבר בערבה אילו עשר 
נסיונות שניסו אבותינו את המקום במדבר
שנים במן ושנים במים ושנים בים ושנים 

בשליו אחד במעשה (הרגל) העגל ואחד במדבר 
פארן במרגלים אמ' ר' יוסי בן דורמסקית יהוד'

בר' למה את מעות עלינו את הכתובים מעיד
אני עלי שמים וארץ שחיזרנו על כל מקומות
ואין מקום שנקרא אלא על שם מורע מי הוא

אומ' ויקרא שם הבאר עסק ואומ' ויקרא אותה 
שבעה כיוצא בו אני אומ' דרש ר' יהודה משא 

דבר יי' בארץ חדרך ודמשק מנוחתו זה הוא
מלך שהוא חד לאומות העולם' ודן לישר' 

אמ' לו ר' יוסי בן דורמסקית מעות עלינו את 
הכתובים מעיד אני עלי שמים וארץ שאנו
מדמשק ויש שם מקום ששמו חדרך אמ' 

לו מה את מקיים ודמשק מנוחתו שעתידה 
ירושלם להיות מגעת עד (ירושלם) דמשק 

שנ' ודמשק מנוחתו ואין מנוחה אלא 
ירושלים שנ' זאת מנוחתי עדי עד אמ' לו 

ומה אני מקיים ונבנתה העיר על תילה אמ' 
לו שאין עתיד לזון ממקומו אמ' לו ומה 

אני מקיים ורחבה ונסבה למעלה סביב סביב 
לבית על רחב הבית למעלה שעתידה (למע') ארץ 

ישר' להיות מרחבת ועולה מכל צדדיה כתאינה 
זו שקצרה מלמטה ורחבה מלמעלה ושערי 

ירושלם מגיעין עד דמשק וכן הוא אומ' אפך 
כמגדל הלבנון צופה פני דמשק וגליות באות 
וחונות בתוכה שנ' ודמשק מנוחתו ואומ' ויהי 

באחרית הימים נכון יהיה הר הבית בראש ההרים
וגו' ואומ' והלכו עמים רבים כיוצא בו דרש ר' 

יהודה וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו
ויקראו לפניו אברך זה יוסף שהוא אב בחכמה 
ורך בשנים אמ' לו ר' יוסי בן דורמסקית יהודה 
בר' למה אתה מעוית עלינו את הכתובים מעיד 
אני עלי שמים וארץ שאין אברך אלא לברכים 
אברכים שהכל נכנסין ויוצא מתחת ידו כעיניין 

שנ' ונתון אותו על כל ארץ מצרים 
סליק פסוק'    אחד עשר יום מחורב 

דרך הר שעיר וכי מהלך אחד עשר מחורב 
לקברות התאוה ומקברות התאוה לחצרות והלא



אינו אלא מהלך שלשת ימים ר' יהודה אומ' וכי 
לשלשת ימים היו מהלכין ישר' אחד עשר 
מסעות ולא אינו אלא מהלך ארבעים יום 

כעיניין שנ' באליהו ויקם ויאכל וילך בכח 
האכילה ארבעים יום  ד'א' אחד עשר יום 

אילו זכו ישר' לאחד עשר יום היו נכנסין לארץ 
אלא מתוך שקילקלו במעשיהם גילגל עליהם 
הקב"ה ארבעים יום שנ' במספר הימים אשר

תרתם את הארץ ארבעים ר' יהודה אומ' אילו 
זכו ישר' לשלשה ימים היו נכנסין לארץ שנ' 
וארון ברית יי' נוסע לפניהם דרך שלשת ימים
לתור להם מנוחה ואין מנוחה אלא ארץ ישר' 

שנ' כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל 
הנחלה ר' בנייה אומ' אילו זכו ישר' ליום 

אחד היו נכנסין לארץ שנ' היום אתם 

יוצאים והיה כי יביאך יי' אלקיך אל ארץ 
הכנעני מיד אבא חנן בן יונה אמ' משום אבא 

כהן בר דלוא אילו זכו ישר' כיון שהעלו פרסות 
רגליהם מן הים היו נכנסין לארץ מיד שנ' עלה 
רש מיד עלה רש כאשר דבר יי' אלקי אבותיך 
לך  ויהי בארבעים שנה מלמד שהשנה שנים 

עשר חודש והלא כבר נאמ' בשלשה עשר 
לחדש אדר וכן הוא אומ' ולשלמה שנים עשר

נציבים ואומ' ונציב אחד אשר בארץ איזה
הוא זה חודש העיבור ר' בנייה אומ' וכי עד שלא 

עמד שלמה או אנו יודעין שהשנה שנים 
עשר חודש והלא כבר נאמ' ויאמר משה בן 

מאה ועשרים שנה אנכי היום שאין ת"ל היום 
ומה ת"ל היום מלאו ימי ושנותי מעת לעת 

דב' אחר היום מלאו ימי שבאתו יום שלמו לו 
מעת לעת ואומ' והעם עלו מן הירדן בעשור

לחדש הראשון הא צא ומנה שלשים 
ושלשה ימים את מוצא שהשנה שנים 

עשר חדש ד'א' ויהי בארבעים שנה מלמד 
שלא הוכיחן אלא סמוך למיתה ממי למד 

מיעקב שלא הוכיח את בניו אלא סמוך למיתה 
ויקרא יעקב (רא') לבניו וגו' ראובן בכורי מפני מה 

לא הוכחתיך כל השנים האילו כדי שלא תניחני 
ותלך ותדבק בעשו אחי ומפני מה ארבעה 

דברים אין מוכיחין את האדם סמוך למיתה 
כדי שלא יהא מוכיחו וחזור ומוכיחו ושלא 

]ש ממנו וכדי שלא 1]ב[2יהא חבירו רואהו ומתיי[
יהא בלבו עליו שהתוכיחה מביאה לידי 

שלום וכן אתה מוצא מאברהם שנ' והוכיח 
אברהם את אבימלך מהו אומ' ויכרתו שניהם 

ברית וכן הוא אומ' ביצחק ויאמר אליהם 
יצחק מדוע באתם אלי וגו' וכי אתה מוצא 
ביהושע שלא הוכיח את ישר' אלא סמוך 



למיתה שנ' אם רע בעיניכם היום לעבוד את יי' 
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בחרו בשמוא' שלא הוכיח את ישר' סמוך למיתה

שנ' ויקרבו ימי דוד למות ויצו שנ' הנני ענו בי 
נגד יי' ונגד משיחו את שור מי לקחתי וגו' 

ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד
כופר וג' ויאמר עד יי' ועד משיחו היום הזה וגו'

וכן אתה מוצא בדוד שלא הוכיח את (ישר')
שלמה בנו אלא סמוך למיתה שנ' ויקרבו ימי 
דוד למות ויצו את שלמה בנו וגו' דבר משה 
אל כל ישר' וכי לא נתנבא משה אלא עשר 

דברות בלבד מניין הדברות שבתורה הקלות 
החמורות הזדונות השגגות והפרטות והכללות
הגופין והדיקדוקין ת"ל דבר משה אל כל ישר'

ככל אשר צוה יי' וגו' אחרי הכותו וגו' משל 
למלך שיצא הוא וחיילותיו למדבר אמרו לו 
חיילותיו תנו לנו גלוסקאות חמות אמ' להם

אינו נותן שוב אמרו לו תן לנו גלוסקאות חמות
אמ' להם איפרכוס שלו בשביל שהמלך כשר 

אין לאו מאין לו ריחים מאין לו תנוריים במדבר 
כך אמ' משה אם אוכיחינו ישר' תחילה עכשיו 
יאמרו עלי ישר' בשביל שאין בו כח להכניסנו 

לארץ ישר' ולהפיל סיחון ועוג לפנינו הוא 
מוכיחנו הוא לא עשה כן לאחר שכינסן לארץ 

ישר' והפיל סיחון ועוג לפניהם אחר כך הוכיחם
שנ' אחרי הכותו  את סיחון וגו' אילו לא היה סיחון 

קשה ושרוי בחשבון קשה היה שהמדינה 
קשה ואילו לא היה מדינה קשה ועוג וסיחון 

היה קשה שרוי בתוכה קשה היה שהמלך קשה 
על אחת כמה וכמ' שמלך קשה ומדינה 
קשה בעשתרות שהיה קשה בעשתרות 

באדרעי מקום מלכות   בעבר הירדן בארץ 
מואב הואיל משה באר ר' יהודה אומ' אין הואיל
אלא התחלה שנ' הואל נא ולין ויטב לבך ואומ' 

ועתה הואיל וברך את עבדך וחכמים א[ו]מ' אין 
הואיל אלא שבועה שנ' ויואל משה לשבת 

את האיש וגו' ואומ' ויואל (משה לשבת) שאול 
את העם וגו'  באר את התורה הזאת לאמר אמו' 

לו כבר אני סמוך למיתה שנ' את מי ששנה פסוק 
אחד ושכחו יבוא וישננו הלכה אחת ושכחה 
יבוא וישמענה פרק אחד ושכחו יבוא וישננו
הלכה אחת ושכחה יבוא וישמענה לכך נאמ' 

באר היטב וגו' יי' אלקינו דבר אלינו וגו' אמ' להם 
לא מעצמי אני אומ' לכם אלא מפי הקב"ה אני אומ'

לכם רב לכם שבת בהר הזה אמ' להם שכר הוא 
לכם ישיבתכם בהר עשיתם לכם את המשכן עשית'

לכם את השולחן ואת המנורה ד'א' הנייה 



גדולה היא לכם ישיבתכם בהר הזה קיבלתם עליכם 
את התורה מניתם עליכם שבעים זקנים מניתם 

עליכם שרי אלפים ושרי מאות שרי חמשים 
ושרי עשרות הא הנייה גדולה היא לכם 

ישיבתכם בהר הזה פנו וסעו לכם זה דרך ערד 
וחרמה הר האמורי וכל שכיניו זה עמון ומואב 
והר שעיר בערבה זה מישור של יער בהר זה 

הר המלך בשפלה זו שפלות דרום ובנגב ובחוף 
הים זה אשקלון ועזה וקיסרין ארץ הכנעני זה 

גבול כנען מניין ויהי גבול הכנעני מצידון באכה 
גררה עד עזה באכה סדום ועמורה (ן) אדמה 
וצבויים עד ללשע זה קלדה והלבנון אמ' להם

כשאתם נכנסין לארץ ישר' צריכין אתם 
להעמיד לכם מלך ולבנות לכם בית הבחירה מניין 

שאין לבנון אלא מלך שנ' בא אל הלבנון ויקח 
את צמרת האר(ץ)[ז] וגו' ואומ' החוח אשר בלבנון 

וגו' ואין לבנון אלא בית המקדש שנ' גלעד אתה 
לי ראש הלבנון ואומ' והלבנון באדיר יפול 

ד'א' למה נקרא שמה לבנון שמלבין עונותיהם 
של ישר' שנ' אם יהיו חטאים כשנים כשלג

ילבינו  עד הנהר הגדול נהר פרת מלמד שרובו 
ותוקפו כנגד ארץ ישר' משל הדיוט אומ' עבד 

מלך מלך ידבק לשחוי וישתחון ל' ד'א' שמפר?ה?

והולך עד שיכולה במגריפה ד'א' שפרה ורבה עד 
שעוברין אותו בספינות הרי כל נהרות אומ' לפרת 

מפני מה אי אתה משמיע קולך כדרך שקולנו 
הולך (ע) למרחק אמ' להן מעשי מוכיחין על זורעין 

בי זריעה עולה לשלשה ימים נוטעין בי נטיעה 
עולה לשלשים יום לפיכך הכת' משבחני עד 

הנהר הגדול נהר פרת מלמד שפרה ורבה עד 
שמהלכין בו בספינות ראה נתתי לפניכם את 

הארץ אמ' להם איני אומ' לכם לא מאומד ולא 
משמועה אלא כשאתם נכנסין לארץ אתם רואים
בעיניכם בואו ורשו את הארץ אמ' להם כשאתם 

נכנסין לארץ אין אתם צריכין כלי זיין אלא קובע 
דיופטין ומחליק אשר נשבע יי' לאבותיכם 

מה ת"ל לאברהם ליצחק וליעקב כדיי אם לעיניין 
שבועת אבות הא כת' שבועות מטות אומר סלה
אלא מה ת"ל לאבר' ליצח' וליע' כדיי אברהם 

בעצמו כדיי יצחק בעצמו כדיי יעקב בעצמו 
משל למלך שנתן לעבדו שדה אחת במתנה ולא 

נתתה לו אלא כמות שהיא עמד עבד ההוא 
והשביחה ואומ' מה בידי לא נתנה לי אלא כמות 

שהיא חזר ונטעה כרם אמ' מה בידי לא נתנה 
לי אלא כמות שהיא (עמד עבד) כך כשנתן הקב"ה 

את הארץ לאברהם לא נתנה לי אלא כמות 
שהיא שנ' קום התהלך בארץ עמד אברהם 

והשביחה שנ' ויטע אשל בבאר שבע עמד יצח'



והשביחה שנ' ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא 
בשנה ההיא מאה שערים וגו' עמד יעקב 

והשביחה שנ' ויקן את חלקת השדה וגו' לתת 
להם אילו באי הארץ ולזרעם אילו בניהם 

אחריהם אילו שכיבש דוד וירבעם וכן הוא אומ' 
והוא השיב את (ארץ) גבול ארץ (א) מצרים מלבא 
חמת לתת להם אילו עולי בבל ולזרעם אילו בניהם 

אחריהם לימות המשיח ואמר אליכם בעת 
ההיא לאמר אמ' להם משה לישר' לא מעצמי 

אני אומ' לכם אלא מפי הקב"ה לא אוכל לבדי 
שאת אתכם איפשר שלא היה משה יכול לדון 

ישר' אדם שהוציאן ממצרים וקרע להם את 
הים והוריד להם את המן והגיז להן את השליו 

ועשה להן ניסים וגבורות לא היה יכול לדונן אלא 
כך אמ' להם איני כשאר כל הדיינין מלך בשר ודם 

יושב על בימה שלו דן להריגה לחניקה ולסקילה
ולשריפה אין בכך כלום אבל אני אם חוייבתי 

ליטול סלע נוטל שנים שנים נוטל שלש דינר נוטל 
מנה אתה אינו כך אלא אם חוייבתי ממון נפשות 

אני תובעך כך הוא אומ' אל תגזול דל כי דל הוא ואל
תדכא עני בשער כי (יד) יי' יריב ריבם וקבע את קובעה'

נפש והנכם היום ככוכבי השמים לרב הרי אתם 
קיימין כיום מיכן אמרו שבע כיתות של צדיקים 
בגן עדן זו למעלה מזו ראשונה אך צדיקים יודו 

לשמך ישבו ישרים את פניך שנוייה אשרי תבחר
ותקרב לשכון חצריך שלישית אשרי יושבי ביתך 
עוד רביעית יי' מי יגור באהלך חמישית (ומי יש)

ומי ישכון בהר קודשך שישית מי [י]עלה בהר יי'  
ומי יקום במקום קדשו ר' שמעון בן יוחי אומ' 

לשבע שמחות פניהם של צדיקים דומין לעתיד 
לבא לחמה וללבנה לרקיע לככבים ולמזלות 

ולברקים ולשושנים ולמנורות בית המקדש לחמה 
וללבנה מניין שנ' יפה כלבנה ברה כחמה לרקיע 

המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע לברקים כברקים 
ירוצצו לשושנים למנצח על שושנים 

למנורות בית המלך ושנים זתים עליה יי' אלהי 
אבותיכם יוסף עליכם בכם אלף פעמים אמרו 

לו רבינו משה איפשינו שתברכינו המקום 
הבטיח את אבותינו אמ' להן והרביתי את זרעך

ככוכבי (את) השמים וגו' ושמתי את זרעך כעפר
הארץ ואתה נותן קצבה לברכותינו משל למלך 

שהיו לו נכסים הרבה והיה לו בן קטן והיה צריך 
לצאת למדינה הים אמ' אם אני מניח את נכסיי 
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בידי בני הוא עומד ומבזבן! אלא הריני ממנה 
אפטרופא עד שיגדל משה(ה)[י]גדל הבן אמ' 



לאפוטרופוס תן לי כסף וזהב שהניח לי אבא בידך 
ועמד ונתן לו משלו כדי פרנסתו התחיל אותו הבן 

מצר אמ' הרי כל כסף וזהב שהניח לי אבא 
בידך אמ' לו וכל מה שנתתי לך לא נתתי לך אלא 

משלי אבל כל מה שהניח אביך הרי הוא שמור 
כך אמ' משה לישר' יי' אלקי אבותיכם יוסיף

עליכם ככם אלף פעמים זו משלי ושלכם ויברך 
אתכם כאשר דבר לכם כחול ימים וכצמחי 

אדמה וכדגי הים וככוכבי השמים לרוב איכה 
אישא לבדי אמ' להם לא מעצמי אני אומ' לכם 
אלא מפי הקב"ה אני אומ' לכם טורחכם מלמד 

שהיו טרחנין היה אחד מהם רואה שנוצח 
בדין אמ' יש לי עדים להביא יש לי ראיות להביא 

למחר אני דן מוסיף אני עליכם דיינין לכך נאמ' 
טרחכם מלמד שהיו טרחנין משאכם מלמד

שהיו אפיקרסין הקדים משה לצאת (מה אתם)
אמרו מה ראה בן עמרם לצאת שמא אינו 

שפוי בתוך ביתו איחר לצאת אמרו מה ראה
בן עמרם שלא לצאת מה אתם סבורין יושב 
ויועץ עליכם עצות ומחשב עליכם מחשבות 

קל וחומר משל בן און כעיניין שנ' ואון בן פלת 
בני ראובן בידוע שאשתו יועצתו ושואלתו
לכך נאמ' משאכם מלמד שהיו אפיקרוסין

שהיו רוננים היה אחד מהם מוציא סלע בשביל 
ליטול שנים שנים בשביל ליטול שלשה לכך 
נאמ' ריבכם מלמד שהיו רוננין הבו אין הבו 

אלא עצה (שה') שנ' הבו לכם דבר ועצה הבה 
נתחכמה לו פן ירבה אנשים וכי עלת על 

דעתינו נשים ומה ת"ל אנשים וותיקין כסופין 
חכמים זו ששאל אריוס את ר' יוסי אמ' לו 

איזהו חכם אמ' לו זה המקיים תלמודו או אינו 
אלא נבון אמ' לו כבר נאמ' נבוניים ומה בין 

חכם לנבון חכם דומה לשולחני עשיר כשמביאין
לו לראות רואה וכשמביאין לו לראות רואה

משלו ורואה נבון דומה לשולחני עני שמביאין
לו לראות יושב ותוהא וידועים לשבטיכם 
שיהו ידועין לכם הרי שנתעטף טליתו ובא 

וישב לפניי איני יודע מאיזה שבט הוא אבל 
אתם מכירין אותו שאתם גידלתם אותו לכך

נאמ' וידועים לשבטיכם שהיו ידועין רבן 
שמעון בן גמליא' אומ' (בא') אין כל ישיבה 
וישיבה יושבת עד שהבריות מרננות אחריו 
ואומ' מה ראה איש פלוני מלישב ומה ראה 

איש פלוני שלא לישב לכך נאמ' וידועים
לשבטיכם שהיו ידועים לכם ואשימם

בראשיכם יכול אם מניתם אתם אותם ממונין 
ואם לאו אין ממונין ת"ל ואשימם בראשיכם 

אם אני ממנם הרי הם ממונים אם לאו אין 



ממונין יכול אם גדלתם אותם הריהם גדולים ואם 
לאו אין גדולים ת"ל בראשיכם ד'א' אם 

שימרתם את דבריכם הרי ראשיכם שמורים 
אם לאו אין ראשיכם שמורים מלמד 

שאשמותיהם של ישר' תלויין בראשי דייניהם
כן הוא אומ' בן אדם צופה נתתיך ושמעת מפי

דבר באומרי לרשע מות תמות ואתה כי 
הזהרת רשע ותענו אתי ותאמרו היה לכם 

לומר רבינו משה ממי נאה ללמוד תורה ממך 
או מתלמידיך לאו ממך שנצטערתה עליה 

מם יום כעינין שנ' ואשב בהר ארבעים יום 
אלא יודע אני מה שתחת עקבי רגליכם אלא

הייתם אומ' עכשיו ממנה עלינו דינין שהן 
מונין אלף פריטרוט אם אינו בא אנו מביאין 
לו דורון והוא נושא לנו פנים בדין לכך נאמ' 

ותענו אותי כשהיה מתעצל בדברים הייתם 
אומ' יעשה במהרה (ואצוה) ואקח את ראשי 
שבטיכם וגו' ואצוה את שופטיכם בעת ההיא

לאמר וגו' משבאתם בדברים אמרתי לכם 
אשריכם על מי אתם באים להתמנות על בני (יצחק)
אברהם יצחק ויעקב בני שנקראו אחים וריעים כרם 

נחלה וחמדה צאן מרעית וכל לשון חיבה אנשים
חכמים וידועים זו אחת משבע מידות שאמ' לו 
יתרו למשה הלך ולא מצא אלא שלשה אנשים 
חכמים וידועים שיהו מכובדין עליכם ראשיכם 
במקח ראשיכם בממכר ראשיכם במשא ומתן 

ראשיכם בכניסה ויציאה נכנס ראשון ויוצא 
אחרון לכך נאמ' ואתן אותם ראשים (על העם)
עליכם שרי אלפים שאם היו אלף תשע מאות 
תשעים ותשעה חסר אחד נתפס שר אלף שרי 

מאות שאם היו מאה תשעים ותשעה חסר 
אחד נתפס שר מאות וכמו כן שרי חמשים ושרי 

עשרות ושוטרים אילו המכים ברצועה כעיניין
שנ' ושוטרי הלוים לפנים ואומ' והלוים מחשים

לכל העם לאמר הסו  ואצוה את שפטיכם אמרתי 
להן הוו מתונין בדין שאם בא דין לפניכם פעמים 
ושלש אל תאמרו כבר בא דין זה לפניו ושיניתיו 

ושילשתיו אלא הוו מתונין בדין כך היו אנשי 
כנסת הגדולה אומרין הוו מתונין בדין והעמידו
תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה  בעת ההיא 

לשעבר הייתם אומ' ברשות עצמיכם עכשיו הרי 
אתם עצמיכם עבדים משועבדים לציבור מעשה 

בר' יוחנ' בן נורי ובר' אלעז' חסמא שהושיבן רבן 
גמליא' בישיבה ולא הרגישו בהן התלמידים לעת 
ערב הלכו וישבו אצל התלמידים כך היה מידתו 
של רבן גמליא' כשהיה נכנס ואומ' שאלו בידוע 

שאין שם קנתור כשהיה נכנס ומצא את ר' יוחנן בן נורי 
ואת ר' אלעז' חסמא שישבו אצל התלמידים אמ'



להם ר' יוחנן בן נורי ור' אלעז' חסמא הודעתם לציבור 
שאתם (מבק') מבקשין לעשות סררה על הציבור 
לשעבר הייתם ברשות עצמיכם מיכן ואילך הרי 

אתם משועבדים לציבור שמוע בן אחיכם 
כך היתה מידתו של ר' ישמע' כשהיו שנים באין 

לדין לפניי אחד ישר' ואחד גוי אם (בא לדון) בדיני 
ישר' דן בדיני אומות העולם היה דן בדיני אומות 

העולם ושפטתם צדק צדיק בצדקו תובע מביא 
ראיות זה עוטף בטליתו וזה אומ' שלי היא וזה 
חורש בפרתו וזה אומ' שלי היא זה יושב בביתו

וזה אומ' שלי היא והמחזיק בתוך שדהו וזה 
אומ' שלי היא לכך נאמ' ושפטתם צדק צדיק 

בצדקו תובע מביא ראיות  בין איש להוציא את 
הקטן מיכן אמרו אין דנין יתומים בין איש בין 

אחיו אין לי אלא בין איש בין אחיו בין איש (בין)
לאשה בין אשה לאיש מניין בין אומה 

למשפחתה בין משפחתה לחבירתה מניין ת"ל 
בין איש ובין אחיו מכל מקום בין גרו זה שאוגר 
עליו דברים לו חרשת תלם בתוך שלי והוא אומ' 
לא חרשתי המית שורך את שורו והוא אומ' לא 
המית המית שורך את עבדי והוא אומ' לא המית

לכך נאמ' בין גרו שאוגר עליו דברים ד'א' ובין גרו 
זה שושבינו ד'א' ובין גרו זה שכינו ד'א' זה חותנו 

לא תכירו פנים במשפט זה הממנה להושיב 
דיינין שמא תאמר איש פלוני גיבור אושיבנו 
בדיין איש פלוני הלווני ממון ואושיבנו בדיין 

איש פלוני קרובי אשימנו דיין איש פלוני יודע 
בכל לשון אשיבנו דיין נמצא מזכה את החייב 

ומחייב את הזכאי לא מפני שהוא רשע אלא 
מפני שאינו יודע מעלה עליו הכת' כי לא מכיר פנים 

במשפט כקטן כגדול תשמעו שמא תאמר הואיל 
וזה עני וזה עשיר והמצוה ל?פ?ר?נסו אזכנו 

ונמצא מפרנסו בנקיות ת"ל כקטון כגדול תשמעון 
ד'א' שמא תאמר היאך אני פוגם כבודו של 

עשיר זה בשביל דינר אזכנו ולכשיצא לחוץ 
אומ' לו תן לו שאתה חייב לו ת"ל כקטן כגדול 

תשמעון לא תגורו מפני איש שאם באים 
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שנים לדין לפניך עד שלא תשמע את דבריהם

אתה רשאי לשתוק משנתגלה לך הדין אי אתה 
רשאי לשתוק שמעת הדין ואי אתה יודע לזכות 
את הזכאי ולחייב את החייב אתה רשאי לשתוק 

שנ' ואלה הדברים אשר תעשו דברו אמת איש
אל רעהו אמת ומשפט שלום ואיזהו שלום

שיש בו משפט אמת הוי אומ' זה ביצוע רבן 
שמעון בן גמליא' אומ' המעלה את הקטן 

במקום גדול והגדול במקום קטן זהו ביצוע 



וחכמים אומ' כל המבצע הרי מנאץ שנ' 
ובוצע ברך נאץ יי' נמצא זה משבח את הדין 

וזה מנאץ את יוצרו לא תגורו מפני איש שמא 
תאמר מתיירא אני את האיש פלוני שמא 

יהרוג את בני או שמא ידליק גדישי או שמא 
יקצץ נטיעותיי ת"ל לא תגורו מפני איש וכן 
ביהושפט הוא אומ' ויאמר לשופטים ראו מה 
אתם עושים כי לא לכם המשפט כי לאלקים

והדבר אשר יקשה מכם אמ' לו הקב"ה למשה 
אתה דן דין קשה חייך שאני מודיעך שאין אתה

דן דין קשה שאני מביא עליך דין שתלמיד תלמידך 
יכול לשומעו ואי אתה דן יכול לשומעו ואיזה 

זה דינן של בנות צלפחד וכן הוא אומ' ויקרב משה 
את משה את משפטן לפני יי' כיוצא בו אתה אומ' 

ויגש שאול את שמואל ויען שמואל ויאמר 
אנכי הרואה אמ' לו הקב"ה אתה הוא רואה חייך

אני מודיעך שאי אתה רואה אימתי הודיעו
בשעה שאמ' לו מלא קרנך שמן מהו אומ' וירא 
אליאב ויאמר אך נגד יי' משיחו אמ' לו הקב"ה
לא אם אמרת שאני רואה אל תבט אל מראהו 

ואל גבה קומתו כי מאסתיו ואצוה אתכם 
בעת ההיא אילו עשרת הדברות שבין דיני 
ממונות לדיני נפשות ונסע מחורב בני אדם 

שראן נחשים ועקרבים כקורות ועקרבין
כקששתות! ומושלכ[י]ן אחרי הענן עליהם 

הוא אומ' המדבר הגדול והנורא וגו' והרי דברים 
קל וח[ו]מר ומה דברים שהן אמורין כבשתים לפניהם 

דברים שאינן אמורין על אחת כמה וכמה לכך 
נאמ' ונסע מחורב ואומר אליכם בעת ההיא

אמ' להן לא מעצמי אני אומ' אלא מפי הקדוש
אני אומ' לכם באתם עד הר האמורי משל למלך 

בשר ודם שמסר בנו לפרגוג אחד היה מחזרו  ואמ' 
(ג)לו כל הגפנים הללו שלך כל הכרמים הללו שלך

משיגע להראותו אמ' לו כל שאתה רואה שלך 
הוא כן ישר' כל זמן שהיו במדבר מ' שנה היה 

משה אומ' להן כי יי' אלקיך מביאך אל ארץ טובה 
ארץ נחלי מים כיון שבאו לארץ אמ' להן באתם 

משמועה אלא מה שאתם רואים בעיניכם עלה 
רש ותקרבון אלי כולכם בערבוביא ולהלן הוא 

אומ' כל ראשי שבטיכם ילדים מכבדין את 
הזקנים וזקנים מכבדין את הראשים וכן הוא או' 

ותקרבון אלי כולכם בערבוביא ילדים דוחפין את 
הזקנים וזקנים דוחפין את הראשים נשלחה 

אנשים לפנינו ויחפרו לנו אמ' ר' שמעו' עלובין
בני אדם שכך ביקשו להם מרגלים עכשיו

שא[ת]ם נכנסין לארץ טובה ורחבה ביקשתם 
מרגלים וישיבו אותנו דבר באיזה לשון הן 

מדברים את הדרך אשר נעלה בה אין לך דרך 



שאין בה כמנות אין לך דרך שאין בה פרשות 
ואת (ה)הערים אשר נבוא אליהן לידע באיזה 

אני באין עליהן וייטב בעיני(ו) הדבר בעיני 
טוב ולא בעיני מקום אם בעיניו טוב למה נכתב 

עם דברי תוכחות משל לאחד שאמ' לחבירו 
מכור לי חמורך זה אמ' לו הין נותן אתה לי 
לניסיון אמ' לו הין בא אתה ואני אראך אמ'

כמה נושא בהר כמה יוצא בבקעה כיון שראה 
שאין מעכבו כלום לא בשביל לשאת את 

מעותיו לכך נאמ' ו[י]יטב בעיני הדבר איש אחד 
איש אחד לשבטו מן הבי?ר?ורין שבכם מן

המסולתין שבכם איש אחד לשבט מה אני 
צריך ואקח את כל ראשי שבטיכם מגיד שלא 

היה שבטו של לוי עמהם ויפנו ויעלו ההרה 
מגיד שנקרא על שם סופו כיוצא בו אתה אומ' 

ויבא עד הר האלקים חרבה ויפנו ויעלו ההרה מגיד 
שדרך מרגלים לעלות בהר וכן רחב אמרה לשלוחי 

יהושע ההרה לכו מלמד ששרת עליה רוח 
הקודש שאילו לא שרת עליה רוח הקודש מניין 
היתה יודעת שעתידין לחזור לאחר שלשה ימים
אלא מלמד ששרת עליה רוח הקודש ויבאו עד 

נחל אשכל מלמד שנקרא על שם סופו כיוצא בו 
ויבאו עד הר האלקים חרבה מגיד שנקרא על
שם סופו וירגלו אותה מלמד שהלכו ארבעה 

אומנין שתי וערב  ויקחו בידם מפרי הארץ אמ' 
ר' שמעון עלו בין בני אדם שכך נטלו בידם כאדם 

שנוטל באיסר ענבים באיסר תאינים כך נטלו 
בידם ויורידו אלינו מגיד שארץ כנען גבוה מכל 
ארצות כעיניין שנ' עלה נעלה וירשנו אותה (כי)

ויעלו וית[ו]רו ויאמרו טובה הארץ אשר יי' אלקינו 
נתן לנו וכן לא לטובתה אמרו והלא לא אמרו 

אלא לרעתה מי אמרו טובה יהושע וכלב 
א'ע'פ' ולא אביתם לעלות  ותרגנו באהליכם 

ותאמרו מלמד שהיו יושבין לתוך משכניהם והיו 
אומ' דברים כמלהמים שנ' דבר נרגן כמתלהמים 
אבל סכין ירדה מן השמים ובקעה את כריסן שנ' 

והם ירדו חדרי בטן  מלמד שהיו יושבין בתוך 
משכניהן בוכים ומבכין כמתלהם נוטלין את 
בניהם ואומ' להם אי(ן) לכם דווים אי לכם 

סגופין למחר יהו הורגין מכם למחר יהו שובין 
מכם יהו צולבין מכם על הצלוב נוטלין את 

בנותיהם אומ' להן אוי לכן דוות אוי לכם סגופות
למחר יהו הורגין מכם ושיבין מכם ומעמיד מכם 

בקלון בשנאת יי' אותנו (ה) איפשר שהמקום 
שונא לישר' והלא כבר נאמ' אהבתי אתכם אמר יי' 

אלא הם ששונאין את המקום משל הדיוט או' 
מה דבליבך ומה דבליבה עלך  לתת אותנו ביד 



האמורי להשמידנו כעיניין וישמעו הכנענים 
וכל יושבי הארץ וגו' אנחנו עולים אמרו לו משה 

רבינו אילו מבני אדם אחרים היינו שומעין 
דברים הללו לא היינו מאמינים אלא מפני 

שבנינו בניהם ובנותינו בנותיהם עם גדול מלמד 
שהיו גבוהים בקומה ורב מלמד שהיו מרובין

באכלוסין  ערים גדולות ובצורות בשמים רבן
שמעון בן גמליא' אומ' דברי כתובין לשון הביי 
שמע ישר' אתה עובר היום את הירדן אלא מה 

שאמ' המקום לאברהם אבינו והרביתי את זרעך 
ככוכבי השמים  ושמתי את זרעך כעפר הארץ 
אינו דבר הביי וגם בני ענקים ראינו שם מלמד 
שראו שם ענקים כעיניין שנ' לכן ענקתמו גאוה 
ואומר אליכם בעת ההיא לאמר לא תערצון ולא
תראון מהם אמ' להם לא מעצמי אני אומ' אלא 

מפי הקדושה אל תיראו מפני כי יי' אלקיכם ההולך 
לפניכם אמ' להם מי שעשה לבני ניסין במצרים

וכל הניסים הללו עתיד לעשות לכם בכניסתן
לארץ ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם 

אם אין אתם מאמינים להבא אתם מאמינים
לשעבר    סליק פסוק'

ואתחנן אל יי' בעת ההיא לאמר זהו שאמ' הכת' 
תחנונים ידבר רש שתי פרנסין טובים עמדו להם

ליהושע משה ודוד מלך ישר' אמ' משה לפני 
הקב"ה רבונו של עולם עבירה [ש]עברתי תכתב אחרי 

שלא יהו הבריות אומ' דומה שזייף משה 
בתורה או שאמ' דבר שלא נצטווה משל למלך 

שגזר ואמ' כל מי שאוכל פגי שביעית יהיו 
מחזירין אותה בקונפון הלכה אשה אחת בת

טובים ולקטה ואכלה פגי שביעית והיו מחזירין 
אותו בקונפון אמרה בבקשה ממך המלך

הודיע סירחוני שלא יהו בני המדינה אומי' דומה 
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שנמצא בה דבר ניאוף או שנמצא בה דבר 

כשפים ואם הן רואין פגין תלויין בצוארי יודעים
שבשבילן אני מחזרת כך אמ' משה לפני המקום 

עבירה שעברתי תיכתב אחרי אמ' לו הקב"ה הריני
כותבה שלא הייתה אלא על המים שנ' אשר 
מריתם פי משל למלך שהיה מהלך ובנו עמו 

בקרונין שלו הגיעו למקום צר קרונין שלו על 
בנו ניסמת עינו נקטעה ידו כאן נשברה רגלו 

אף כאן מזכיר שלשה פעמים מי מריבה מי 
מריבה מי מריבה לומר כאן הרגתי מרים כאן 

הרגתי אהרן כאן הרגתי את משה וכן הוא אומ' 
נשמטו בידי סלע שופטיהם דוד אמ' לפני 

המקום עבירה שעברתי לא תכתב אחרי אמ' 
לו המקום לא שוה לך שיהו הבריות שוות
אומ' בשביל שאהבו מחל לו משל לאחד 



שלווה מן המלך אלף כורין חטים בשנה 
היה הכל אומרין איפשר שזה יכול לעמוד

באלף כורין אינן אלא משכנן המלך וכתב לו 
אפיכי פעם אחת שיגר ולא שקל לו כלום נכנס 

המלך לביתו ונטל בניו ובנותיו והעמידן על 
אבן הממכר באותה שעה ידעו שאין בידו 

כלום אף כל פורענות שהיו באות על דוד היו 
מכופלות שנ' ואת הכבשה ישלם ארבעתים
ר' חנינא אומ' ארבעתן ששה עשר אף נתן 

הנביא בא והכיחו על אותו מעשה שעשה
דוד אמ' חטאתי ליי' נתן מה אמ' לו גם יי' 

העביר חטאתך ולא תמות ואמ' לו לך לבדך 
חטאתי והרע בעיניך עשיתי שני פרנסין 

טובים היו להם לישר' משה דוד מלך ישר' 
והיו יכולים לתלות את העבירה במעשיהם 

הטובים לא בקשו מן המקום ליתן להם אלא 
חנם והרי דברים קל וחומר ומה אילו שיכולים 

לתלות את העבירה במעשיהם הטובים ולא 
בקשו מן המקום שיתן להם אלא חנם מי 

שאינו אחד מאלף אלפים וריבי רבבות 
מתלמיד[י]הם על אחת כמה וכמה שלא יבקש 
מלפני המקום שיתן לו אלא חנם ד'א' ואתחנן 

אל יי' בעת ההיא בעשרה לשונות נקראת תפילה 
זעקה שוועה נאקה שנ' ויהי בימים הרבים ההם

וגו' וישמע אלקים את נאקתם בצר וקריה 
שנ' בצר לי אקרא יי' וגו' נקראת רינה ופגיעה 

שנ' ואתה אל תתפלל אל יי' וגו' נקראת נפילה שנ' 
ואת[נ]פל(ל) אל יי' בראשונות נקראות פילול

ואתפלל אל יי' נקראת עתירה שנ' ויעתר יצחק 
ליי' נקראת עמידה שנ' ויעמד פנחס נקראת 

חילוי שנ' ויחל משה את פני יי' אלקיך נקראת 
תחינה שנ' ואתחנן אל יי' בעת ההיא לאמר
משל לבני מדינה שמבקשין מלפני המלך 

שיעשה מדינתן קלניא פעם אחת היו לו שני 
אויבים ונפלו לפניו אמרו הרי שעה שנבקש  

בה מלפני המלך שיעשה מדינתינו קלניא 
כך מבקש משה מלפני המקום שיכנס לארץ

כיון שראה שנפלו סיחון ועוג לפניו אמ' הרי 
שעה שעה! שאבקש שאכנס לארץ ישר'

לכך נאמ' בעת ההיא זה אחד מן הדברים שאמ' 
משה לפני המקום הודיעני אם את עושה 
לי אמ' לו אני עושה ויאמר משה לפני יי' 

לאמר מה אעשה לעם הזה שאין ת"ל לאמר 
ומה ת"ל לאמר אמ' לו הודיעני אם אני נופל 

בידן אם אתה גאלן אם לאו כיוצא בו אתה
אומ' ויצעק משה אל (מש') יי' לאמר שאין ת"ל
לאמר ומה ת"ל לאמר הודיעני אם אתה מרפא 

לה אם לאו כיוצא בו אתה אומ' וידבר משה 



לפני יי' לאמר שאין ת"ל לאמר ומה ת"ל לאמר
אמ' לו הודיעני אם אתה גואלן אם לאו

כיוצא בו אתה אומ' וידבר משה לפני יי' 
לאמ' שאין ת"ל לאמר אלא אמ' לפניו

הודיעני אם אתה ממנה עליהן פרנסין אם 

כך אתה אומ' בעת ההיא לאמר שאין ת"ל לאמ'
ומה ת"ל לאמר ומה ת"ל לאמר אלא אמ' לו 
הודיעני אם אכנס לארץ אם לארץ אם לאו 

כל מקום שנאמר יי' זו מדת רחמים שנ' יי' אל רחום וחנון
וכל מקום שנ' אלקים זו מדת (הארץ) הדין שנ' עד 

האלקים יבא דבר שניהם ואומ' אלקים לא תקלל 
אתה החילות להראות את עבדך אתה התרת 
נדרי בשעה שאמרת לי  לך והוצא את עמי 

בני ישר' ממצרים אמרתי לפניך איני יכול שכבר 
נאמ' נשבעתי ליתרו שאיני זז מאצל שנ' 
ויואל משה לשבת את האיש ואין הואלה 

אלא שבועה (שנ') שנ' ויואל (מ) שאול את העם 
ד'א' אתה החילות אתה פתחת לי פתח שאעמוד 

ואתפלל לפניך על בניך בשעה שסרחו לפניך
במעשה העגל שנ' הרף ממני ואשמידם וכי 

משה היה תפוס בקודש אלא כך אמ' לפניו אתה 
פתחת לי פתח שאעמוד ואתפלל על בניך 

ועמדתי והתפללתי עליהם ושמעת תפילתי 
וסלחת לעונם והייתי סבור שאני עמהם 

בתפילה והן לא התפללו עלי והרי דברים קל 
וחומר אם תפילת יחיד על הרבים על אחת כמה 

וכמה להראות את עבדך יש שקראו עצמן
עבדים והקב"ה קראן עבדים ויש שקראו עצמן 

עבדים והקב"ה לא קראן עבדים ויש שלא 
קראו עצמן עבדים והקב"ה קראן עבדים 

אברהם קרא עצמו עבד שנ' אל נא תעבור 
מעל עבדך והקב"ה קראו עבד שנ' בעבור 

אברהם עבדי יעקב קרא עצמו עבד שנ' קטנתי 
מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את 

עבדך והקב"ה קראו עבד שנ' ואתה יעקב עבדי 
משה קרא עצמו עבד שנ' להראות את עבדך 

והקב"ה קראו עבד שנ' לא כן עבדי משה דוד 
קרא עצמו עבד שנ' (להראות את עבדך) אני 

עבדך בן אמתיך והקב"ה קראו עבד למעני 

ולמען דוד עבדי ודוד עבדי נשיא להם לעולם 
ישעיה קרא עצמו עבד שנ' כה אמר יי' יוצרך

מבטן לעבד לו והקב"ה (לא) קראו עבד שנ' כאשר 
הלך עבדי ישעיהו שמואל קרא עצמו עבד 

שנ' ונתתה ביד עבדך והקב"ה לא קראו עבד 
שמשון קרא עצמו עבד שנ' אתה נתתה ביד 

עבדך והקב"ה לא קראו עבד שלמה קרא עצמו 
עבד שנ' ונתתה לעבדך לב שומע והקב"ה לא 



קראו עבד אבל תלאו בדרך אביו שנ' וגנותי על
העיר להושיעה למעני ולמען דוד עבדי 

איוב לא קראו עצמו עבד הקב"ה קראו עבד שנ' 
השמת לבך אל עבדי איוב יהושע לא קרא 

עצמו עבד והקב"ה קראו עבד שנ' וימת יהושע 
בן נון עבד יי' כלב לא קרא עצמו עבד והקב"ה 

קראו עבד שנ' ועבדי כלב אליקים לא קרא 
עצמו עבד והקב"ה קראו עבד שנ' וקראתי

לאליקים בן חלקיהו זרובבל לא קרא עצמו 
עבד שנ' ביום ההוא אקחך זרובבל בן 

שאלתיאל עבדי דניאל לא קרא עצמו עבד והקב"ה 
קראו עבד שנ' דניאל עבד אלקא חייא חנניה 
מישאל ועזריה לא קראו עצמן עבדים (שנ')

והקב"ה קראן עבדים שנ' שדרך ומשך ועבד 
נגו עבדוהי דאלקא חייא נביאים הראשונים 

לא קראו עצמן עבדים (והם) והקב"ה קראן (עצמ')
עבדים שנ' כי לא יעשה יי' אלקים דבר כי אם 
גלה סודו אל עבדיו הנביאים את גדלך זו בינין 

אב לכל גדלך שבתורה ואת ידך אילו עשר 
מכות שהביא המקום על המצריים במצרים 

שנ' נטה את ידך אשר מי אל בשמים ובארץ 
שלא כמדת בשר ודם מדת הקב"ה מדת בשר 
ודם איפרכוס יושב על איפרכיא שלו מתירא 

הוא מן סנקתדורין מפני מה אי אתה מוחל 
לי מלך בשר ודם הוא יושב על במה שלו 
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ומפני דתיקוס מתיירא שלא יחזירנו אתה 

שאין לך דתיכוס מפני מה אין אתה מוחללי 
אשר יעשה כמעשיך במצרים וכגבורותיך

על הים ד'א' כמעשיך במצרים וכגבורותיך
על הירדן  אעברה נא שהיה משה מבקש 

מלפני המקום שיכנס לארץ והלא כבר נאמ' כי 
לא תעבור את הירדן הזה משל למלך שהיו לו 

שני עבדים וגזר לאחד מהן שלא לשתות יין 
כל שלשים יום אמ' מה גזר עלי שלא לשתות
יין שלשים יום אפילו שנה אחת אפילו שתי 

שנים אינו טועמו וכל כך למה כדי לפוג דברי 
רבו חזר וגזר על השיני שלא לשתות יין 

שלשים יום אמ' אי איפשר אנכי להיות בלא 
יין אפילו שעה אחת וכל כך למה כדי לחבב 
דברי רבו כך משה היה מחבב דברי הקדוש

ומבקש מלפניו שיכנס לארץ לכך נאמ' 
אעברה נא ואראה ההר הטוב הזה והלבנון 

הכל קראו אותו הר ההר אברהם קראו אותו
הר שנ' בהר יי' יראה דוד קראו (ה)הר ההר שנ'

הטוב ישעיה קראו הר שנ' והיה באחרית 
הימים נכון יהיה הר בית יי' גוים קראו אותו הר 
שנ' והלכו גוים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר 



יי' והלבנון זה בית המקדש שנ' גלעד אתה 
לי ראש לבנון ואומ' וניקף סבכי היער בברזל 

והלבנון באדיר יפול ולמה נקרא שמו לבנון 
שמלבין עונותיהם של ישר' שנ' אם יהיו 

חטאיכם כשני' כשלג ילבינו ואומ' ויתעבר
יי' בי למענכם ר' אליעז' אומ' נתמלא עליו 

חימה ר' יהושע אומ' כאשה שאין יכולה 
לשוח מפני עוברה למענכם בשבילכם 

נעשה לי כך ולא שמע אלי לא קיבל 
תפילתי ויאמר יי' אלי רב לך אדם נודר להיכן 

הולך לו אצל רבו להתיר לו נדרו מה עליך 
לשמע דברי רבך ד'א' ויאמר יי' אלי רב לך 

אמ' לו דוגמא את עושה לדיינין שיאמרו 
ומה משה חכם חכמים גדול גדולים לא נשא 
פנים על ידי שאמ' שמעון נא המורים נגזרה

עליו גזירה שלא יכנס לארץ המענין את הדין 
והמעוותין את הדין על אחת כמה וכמה ומשה

שנ' לו רב לך אל תוסף לא נמנע מלבקש רחמים
מלפני המקום שאר בני אדם על אחת כמה 

וכמה ומה חזקיה שנ' לו צו לביתך לא נמנע 
מלבקש רחמים מלפני המקום שהיה דורש 

אפילו חרב על צוארו של אדם לא ימנע 
עצמו מן הרחמים שנ'  ויסב חזקיהו פניו אל 

הקיר ויתפלל שאר בני אדם על אחת כמה וכמ'
ד'א' ויאמר יי' רב לך אמ' לו משה הרבה לך בידי 

לעולם הבא כאדם שאמ' לחבירו הרבה לך 
בידי אם תביישיני ד'א' ויאמר יי' אלי רב לך 

כאדם שאומ' לחבירו עובר פלוני דרך על פלוני
אל תוסף מיכן היה ר' אליעז' בן יעקב אומ' יפה 

שעה אחת בתפלה יותר ממעשיהם טובים 
שכל מעשיו של משה לא נאמ' לו עלה 

ובדבר הזה נאמ' לו עלה מיכן היה ר' אליעזר
בן יעקב אומ' כל העומדים בחוצה לארץ 

הופכין פניהם כנגד ארץ ישר' ומתפללין שנ' 
והתפללו אל יי' דרך ארצם העומדים בארץ 

ישר' הופכין פניהם כנגד ירושלים שנ' והתפללו 
אל העיר הזאת העומדים בירושלים הופכין 

פניהם אל בית המקדש שנ' והתפלל אל הבית 
הזה העומדים בבית המקדש מכוונין את 

לבן כנגד בית קדשי הקדשים ומתפללין שנ' 
ויתפללו אל המקום הזה עומדים בצפון 

פניהם לדרום פניהם לצפון במזרח פניהם 
למערב במערב פניהם למזרח נמצאו כל 
ישר' מתפללין למקום אחד וראה בעיניך 

משל למלך שגזר על בנו שלא יכנס בבית 
לינה שלו נכנס בפתח פלטרין שלו ומשכו 

ומדבר עמו כיון שבא ליכנס לקיטון אמ' לו 



מיכן ואילך את אסור ליכנס כך אמ'משה לפני
הקב"ה רבונו של עולם כל עצמי איני משוך מארץ

ישר' אלא מלא הירדן הזה מלא חבל של שלשים
אמה אמ' לו וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן

הזה וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו אין ציווי 
אלא זירוז שנ' ויקרא משה ליהושע ויאמר 

אל(א)[יו] לעיני כל ישר' חזק ואמץ חזק בתורה ואמץ 
במעשיהם טובים כי היא יעבור לפני העם הזה 
אם עובר את לפניהם הן עוברין ואם לאו אין 
עוברין והוא מנחיל אותם אם מנחילין נוחלין 
ואם לאו אין נוחלין וכן אתה מוצא כשהלכו 

למלחמה בעי נפלו מהם כשלשים וששה 
צדיקים שנ' ויכו מהם אנשי העי כשלשים 

וששה וגו' ויקרע יהושע שמלותי' וגו' ויאמר
יהושע אהה יי' אלקים למה העברת העביר בי 

אדוני מה אומר אחרי אשר הפך ישר' וגו' 
ויאמר יי' אל יהושע קום לך למה זה את' נופל

וגו' לא כך אמרתי למשה רבך כתחילה אם עובר
לפניהם עוברין ואם לאו אין עוברין אם מנחילין

נוחלין ואם לאו אין מנחילין ואתם השלחתם
והלכת (ה) אחריהן ונשב בגיא אמ' לכם מי גרם 

לנו שנשב בגיא מעשים רעים שעשינו בפעור 
ד'א' אמ' להם ראו מה ביניכם לבינו הרבה כמה 

תפילות כמה בקשות כמה תחנונים בקשתי 
ונגזרה שלא איכנס לארץ אבל אתם הכעסתם 

לפניו שנ' ארבעים שנה אקוט בדור ולא עוד
אלא שגדולים שבכם משתחוים לפעור וימין 
פשוטה לקבל שבים שנ' ועתה ישר' שמע אל

החוקים וגו' הרי אתם חדשים כבר מחול 
לשעבר    סליק' פסוקא'

שמע ישר' יי' אלקינו למה נאמ' לפי שהוא אומ' 
דבר אל בני ישר' דבר אל בני אברהם דבר אל בני 
יצחק לא נאמ' אלא אל בני ישר' זכה יעקב אבינו 

שיאמר דיבור לבניו לפי שהיה יעקב אבינו
מפחד כל ימיו ואומ' אוי לי שמא תצא ממני

פסולת כדרך שיצא מאבותי אברהם יצא ממנו 
ישמעא' יצחק יצא ממנו עשו ישמעא' עובד 

ע"ז שנ' ותרא שרה את בן הגר המצרית שעבד 
ע"ז ואני לא אומ' לעיניין הזו צריך לא לעיניין 
שדות כשבאו לחלוק היה ישמעא' אומ' לך אני 

נוטל שני חלקים שאני בכור וכן שרה אמרה 
לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש 
בן האמה הזאת ודבריי אני רואה מדבריו כיוצא 

בו אתה אומ' הצאן ובקר ישחט להם ומצא 
להם שוה להם אם את כל דגי הים שוה להם דברי 

ר' עקיבא ואני אומ' אפילו אתה מכניס להם כל 
צאן ובקר שבעולם סופןך ל?ד/ר?ון אחריך השיבו

רוח הקדש עתה תראה היקרך דברי אם לא 



ודברי אני רואה דבריו כיוצא בו אתה אומ' בן 
אדם יושבי החרבות האלה על אדמת ישר' אומ'
אחד היה אברהם וירש את הארץ והרי דברים
קל וחומר ומה אברהם שלא עבד אלא אלוק' 
ירש את הארץ אנו שעובדין אלוהות אינו דין 

שנירש את הארץ ואני אומ' ומה אברהם שלא 
נצטווה אלא מצוה אחת ירש את הארץ אנו 
שנצטוינו מצות הרבה אינו דין שנירש מה 

נביא משיבין על כך כה אמ' יי' על הדם תאכלו
ועיניכם תשאו על גילוליכם והדם תשפכו

והארץ תירשו עמדתם על דרכיכם עשיתם
תועבה ואיש את אשת רעהו טמא והארץ

תירשו ורואה אני את דבריו מדברי ר' עקיבא
כיוצא בו אתה אומ' כה אמ' יי' צום הרביעי 

וצום החמישי וגו' הרביעי זה שבעה עשר 
בתמוז שבו הובקעה העיר ולמה נקרא שמו
רביעי שהוא רביעי לחדשים צום החמישי 
זה תשעה באב שבו חרב הבית בראשונה 

ובשנייה ולמה נקרא שמו חמישי שהוא 
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חודש החמישי צום השביעי זה שלשה

בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ומי הרגו 
ישמעאל בן נתניה ללמדך שקשה מיתתן 

של צדיקים לפני הקב"ה' כחורבן הבית צום 
העשירי זה עשרה בטבת שכבר סמך מלך 

בבל על ירושלים שנ' ויהי דבר יי' אלי בשנה 
התשיעית בחדש העשירית בעשור לחדש 
לאמר בן אדם כתב לך את שם היום ואת 

עצם היום הזה סמך מלך בבל ואני אומ' צום 
העשירי הוא צום החמשי אלא שביהודה 
מתענין על המעשה ובגולה על השמועה 

שנ' ויהי בשתים עשרה שנה בעשירי 
בחמשה לחדש לגלותינו בא אלי הפליט וגו' 

ושמעו ועשו יום שמועה כיום שריפה 
ודבריי אני רואה מדבריו אברהם יצא ממנו 

ישמעא' יצחק יצא ממנו עשו אבל אני לא 
תצא ממני פסולת כדרך שיצא מאבותיא

וכן הוא אומ' וידר יעקב נדר לאמר עלת לב 
שהיה יעקב אבינו אומ' אם יהיה אלקים

עמדי וגו' ושבתי בשלום אל בית אבי והיה
יי' לי לאלקים אם לאו ת"ל ושבתי

בשלום (אל') מכל מקום מה ת"ל לאלקים שיחל
שמו עלי שלא תצא ממני פסולת מתחילה 

ועד סוף וכן הוא אומ' ויהי בשכון ישר' וגו' 
כיון ששמע יעקב אבינו נזדעזע ואמ' אוי 

לי שמא אירע פסולת בבני עד שנתבשר מפי 
הקב"ה  שהיה ראובן מענה כל ימיו וקבלו

בתשובה שנ' ויהיו בני יעקב שנים עשר 



והלא בידוע ששנים עשר הם אלא 
שנתבשר מפי הקב"ה שעשה ראובן תשובה 
ללמדך שהיה ראובן מתענה כל ימיו וקבלו 
בתשובה שנ' יחי ראובן ואל ימות וכן אתה 
מוצא כשנפטר יעקב אבינו מן העולם קרא 
להן לבניו והכיח כל אחד ואחד בפני עצמו 

שנ' ויקרא יעקב לבניו ראובן בכורי אתה 
שמעון ולוי אחים יהודה אתה יודוך אחיך 

מאחר שהוכיחן כל אחד ואחד בפני עצמו (שנ')
חזר וקראן כולן בבת אחת אמ' שמא יש 

בלבכם מחלוקת על מי שאמ' והיה העולם 
אמר(ה)[ו] לו כשם שאין כל כך מחלוקת כך אין

בלבינו מחלוקת על מי שאמ' והיה העולם
אלא יי' אלקינו יי' אחד ועליהן הוא אומ' 

וישתחו ישר' על ראש המטה וכי על ראש 
השתחוה ולא שהודה ו(י)שיבח שלא (ממ')
יצא ממני פסולת ויש אומרין וישתחו ישר' 

וגו' שעשה ראובן תשובה ד'א' שאמ' 
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אמ' לו הקב"ה

יעקב הרי שהיתה מתאוה כל ימיך שיהו 
בניך (מתאוה) משכימין ומעריבין וקורין 
קרית שמע מיכן אמרו הקורא קרית שמע 

ולא השמיע לאוזנו לא יצא יי' אלקינו למה 
לא והלא כבר נאמ' יי' אחד ומה ת"ל יי' אלהינו 

עלינו הוחל שמו ביותר כיוצא בו אתה אומ' 
שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני 

האדון יי' אלקי ישר' ומה אני (אך) צריך והלא 
כבר נאמ' את פני האדון יי' ומה ת"ל יי' אלקי 

ישר' על ישר' הוחל שמו ביותר כיוצא בו 
שמעה עמי ואדברה על ישר' הוחל שמו

ביותר ד'א'  יי' אלקינו יי' (אק') אחד על כל באי 
העולם יי' בעולם הזה יי' אחד לעולם הבא וכן 

הוא אומ' והיה יי' למלך על כל הארץ ביום
ההוא יהיה יי' אחד  ואהבת את יי' 

אלקיך עשה מאהבה הפרש בין העושה 
מאהבה לעושה מיראה העושה שכרו כפול 
ומכופל לפי שהוא אומ' את יי' אלקיך תירא

יש לך אדם שמתיירא מחבירו כשהוא
מצריכו מניחו והולך לך אבל את עושה 
(מאב') מאהבה שאין לך אהבה במקום 

יראה ויראה במקום יראה אלא במדת מקום 
בלבד   ד'א' ואהבת את יי' אלקיך אהבהו על הבריות 

כאברהם אביך כעניין שנ' את הנפש אשר 
עשו בחרן והלא אם מתכנסין כל באי העולם 

לברות יתוש אחד ולהכניס בו נשמה אינן 
יכולין אלא מלמד שהיה אבינו אברהם מגיירן 

ומכניסן תחת כנפי השכינה בכל לבבך בשני 



יצריך ביצר טוב וביצר הרע ד'א' בכל לבבך 
שלא יהא לבבך חלוק על המקום בכל נפשך 
אפילו נוטל את נפשך וכן הוא אומ' כי עליך 

הורגנו כל היום ר' מנסיא אומ' וכי איפשר לו 
לאדם ליהרג בכל יום שמעון בן עזאי בכל נפשך 

אהבהו עד מיצוי נפש ר' אליעז' אומ' אם נאמ' 
בכל נפשך למה נאמ' בכל מאדך ואם נאמ' בכל

מאדך למה נאמ' [בכל] נפשך יש לך אדם שגופו 
חביב ממונו לכך נאמ' בכל נפשך ויש לך אדם 
שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמ' בכל מאדך
ר' עקיבא אומ' אם נאמ' בכל נפשך קל וחומר 

בכל מאדך בכל מידה ומידה שהוא מודד לך 
בין במדת הטוב בין במדת פורענות וכן דוד אומ'

כוס ישועות אשא ובשם יי' אקרא וכן איוב 
הוא אומ' יי' נתן ויי' לקח יהי שם יי' מבורך על 

מדת הטוב קל וחומר על מדת פורענות מה אשתו 
אומרת עודך מחזיק בתומתך מה אמ' כדבר 
אחת הנבלות תדברו גם את הטוב נקבל ואת

הרע לא נקבל אנשי המבול היו כעורים
בטובה וכשבאתה עליהם פורענות קיבלוה 

בעל כרחן והרי דברים קל וחומר אם מי שכעור 
בטובה נאה בפורענות אנו שבאין בטובה אינו

באין בפורענות והוא שאמ' לה כדבר אחת
הנבלות תדברי ועוד יהא אדם נאה ביסורין 

יותר מן הטובה שאילו אדם בטובה כל ימיו אין 
נמחל לו מטובה שבידו ממה נמחל לו מן 

היסורין ר' אליעז' בן יעקב אומ' הרי הוא אומ' 

כי את אשר יאהב יי' יוכיח מי גרם לבן שירצה 
לאב הוי אומ' אילו ייסורין ר' מאיר אומ' וידעת 
עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו יי' אלקיך

מייסרך אתה וליבך יודעין מעשים שעשיתה 
ייסורין שהבאתי עליך שלא כנגד מעשיך 

שהבאתי עליך שלא כנגד מעשיך הבאתי לך
ר' יוסי בר' יהודה אמ' חביבין ייסורין ששמו של 

הקב"ה חל על מי שייסורין באין עליו שנ' יי' 
אלקיך מיסרך ר' נתן בן יוסי אומ' כשם שברית 

כרותה לארץ כך ברית כרותה ליסורין שנ' יי' אלקיך 
מיסרך ואומ' יי' אלקיך מביאך אל ארץ טובה 
ר' שמעון בן יוחי אומ' חביבין ייסורין ששלש 

מתנות ניתנו להן לישר' שאומות העולם
מתאוין להן ולא ניתנו להן לישר' אלא על ידי 

ייסורין אילו הן תורה וארץ ישר' והעולם הבא 
תורה מניין שנ' לדעת חכמה ומוסר אשרי הגבר 

אשר תייסרינו יק' ומתורתך תלמדינו ארץ 
ישר' מניין יי' אלקיך מיסרך כי יי' אלקיך (מביאך)

מביאך אל ארץ טובה העולם הבא מניין כי נר 
מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחת מוסר איזהו
דרך שמביאה את האדם לחיי העולם הוי אומ' 



אילו ייסורין ר' נחמיה אומ' חביבין ייסורין
שכשם שקורבנות מרצין בו ייסורין מרצין 

בקורבנות הוי אומ' ונרצה לו לכפר עליו ביסורין 
הוא אומ' הסירות את עוונם ועוד שהייסורין 
מרצין יותר מקרבנות שקרבן בממון ויסורין 

בגוף וכן הוא אומ' עור בעד עור וכל אשר 
לאיש יתן בעד נפשו וכבר היה ר' אליעזר

חולה נכנס ר' טרפון ור' יהושע ור' אלעזר בן 
עזריה ור' עקיבא לבקרו אמ' לו ר' טרפון ר' חביב 

אתה לישר' מגלגל חמה שגלגל חמה 
מאיר בעולם הזה ואתה מאיר בעולם הזה 

ובעולם הבא אמ' לו ר' יהושע ר' חביב אתה
ממתן גשמים שהגשמים נותנין חיים בעולם
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הזה ואתה בעולם הזה ובעולם הבא אמ' לו 

ר' אלעזר בן עזריה חביב אתה לישר' (ח) מאב ואם 
שאב ואם מביאין את האדם בעולם הזה ואתה 

הבאתה (א) בעולם הזה ובעולם הבא אמ' לו ר' 
עקיבא חביבין ייסורין אמ' להם ר' אליעז' 

לתלמידיו סמכוני ישב לו ר' אליעזר אמ' לו 
אמור עקיבא אמ' לו הרי הוא אומ' בן שתים 

עשרה שנה מנשה במלכו ואומ' גם אלה 
משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה

מלך יהודה וכי עלת על דעתך שחזקיהו מלך 
יהודה (לישר') לימד תורה לכל ישר' ולמנשה 

בנו לא לימדו אלא כל תלמוד שלמדו וכל 
עמל שעמל בו לא הועיל לו אלא הייסורין 

שנ' וידבר יי' אל מ[נ]שה ואל עמו ולא הקשיבו
ויבא יי' עליו את כל שרי הצבא אשר למלך 

אשור וילכדו את מנשה בחוחים ויאסרוהו 
בנחושתים ויוליכו בבלה וכהצר לו חלה את 
פני אלקיו ויכנע מלפני אלקיו ויתפלל אליו 

ויעתר לו הא חביבין ייסורין ר' מאיר אומ' הרי 
הוא אומ' ואהבת את יי' אלקיך אהבהו בכל לבך 

כאברהם אבינו כעינין שנ' שמע אל החוקים
בכל נפשך כיצחק שעקד בנו על גבי המזבח 
כעינין שנ' וישלח אברהם את ידו וגו' ובכל 

מאדך הוי מודה לו כיעקב שנ' קטנתי מכל החסדים
ומכל האמת והיו הדברים האלה ר' מאיר אומ' 

למה נאמ' ואהבת את יי' אלקיך איני יודע כיצד 
אוהב המקום ת"ל והיו הדברים האלה תן הדברים

האלה על לבך שמתוך כך אתה מכיר את מי 
שאמ' והיה העולם ומדבק בדרכיו אשר אנכי 

מצוך היום שלא יהא בעיניך כדיוטגמא 
ישנה שאין אדם סופנה אלא כדיוטגמא 

חדשה שהכל רצין לקראתה  על לבבך מיכן 
היה ר' יאשיה אומ' צריך אדם להשביע את 

יצרו שכן את מוצא בצדיקים שמשביעין



את יצרן באברהם הוא אומ' הרימותי ידי אל 
יי' וגו' בבועז הוא אומ' חי יי' שכבי עד הבקר 

בדוד הוא אומ' חי יי' כי אם יי' יתפ?ג?ו באלישע 
הוא אמ' חי יי' אם אקח וכשם שהצדיקים 

משביעין את יצרן שלא לעשות כן כך הרשעים 
משביעין יצרן חי יי' כי אם רצתי אחריו ולקחתי 

מידו מאומה ושננתם שהיו מ?ס/ח?ודדין בתוך 
פיו שכשאדם שואלך דבר אל תהא מגמגם 

אל' תהא אומרו לו מיד וכן הוא אומ' לחכמה 
אחותי את ואומ' קשרם על לבך תמיד חציך 
שנונים מה שכר לזה עמים תחת יפלו ואומ' 

כלב אויבי המלך ואומ' כחיצים ביד גיבור כן 
בני הנעור' מה נאמ' אשרי הגבר אשר מילא 
אשפתו מהם ד'א' ושננתם אילו בשינון קדש 

לי והיה כי יביאך יי' [אינו] בשינון שהיה בדין אם 
ויאמר שאינו בקשורה הריהו בשינון קדש 
לי והיה כי יביאך בקשירה אינו דין שיהא 

בשינון ת"ל ושננתם אילו בשינון ואין קדש 
לי והיה כי יביאך בשינון ועדיין אני אומ' 

ויאמר שקדמוהו מצות אחרות הריהו בשינון 
עשרת הדיברות שלא קדמום מצות אחרים
אינו דין שיהו בשינון אמרת קל וחומ' הוא 
אם קדש הוא והיה כי יביאך שהן בקשירה 

אינו בשינון עשרת הדיברות שאינן בקשירה 
אינו דין שלא יהו בשינון ויאמר יוכיח 

לעשרת הדיברות שא'ע'פ' שאין בקשירה 
שיהו בשינון ת"ל ושננתם לבניך אילו בשינון 

ואין עשרת הדברות בשינון ושננתם לבניך 
אילו תלמידך וכן אתה מוצא בכל מקום 

שתלמידים קר[ו]יים בנים שנ' בנים אתם ליי' 
אלקיכם ויצאו בני הנביאים אשר בבית אל 

אלישע וכי בני הנביאים היו והלא תלמידין היו 
אלא מיכן לתלמידים שקריים בנים וכן אתה 
מוצא בחזקיהו מלך יהודה שלימד כל התורה 

כולה לישר' וקראן בנים שנ' ועתה אל תשלו 
וכשם שהתלמידים קרויים בנים כן הרב קרוי אב 

שנ' ואלישע ראה והוא מצעק אבי אבי ואומ'
חלה את חוליו אשר ימות בו וירד אליו מל(א)ך 
(יהודה) ישר' ויבך אליו ויפול על פניו ויאמר לו

אבי רכב ישר'  ודברת בם עשם עיקר ואל תעשם 
טפילה שלא יהא משאך ומתנך אלא בהם 

שלא תערב בהם דברים אחרים שלא תאמר 
למדתי חכמת ישר' אלך ואלמוד חכמות האומות 
ת"ל ללכת בהן ולא לפטור מתוכם וכן הוא אומ' 

והיו לך לבדך בהתהלכך תנחה אותם בשכבך 
תשמור בהתהלכך תנחה אותם בעולם הזה

בשכבך תשמור עליך בשעת מיתה והקיצות 



לימות המשיח היא תשיחך לעולם הבא 
ובשכבך יכול אפילו שכב בחצי היום ת"ל 

בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובבקומך
יכול אפילו עמד בחצי הלילה ת"ל בשבתך בביתך 

ובלכתך בדרך דרך ארץ דברה תורה וכבר היה 
ר' ישמע' מוטה ודורש ור' אלעז' בן עזריה זקוף 

הגיע זמן קרית שמע נזקף ר' ישמעא' והטה 
ר' אלעזר בן עזריה אמ' לו ר' ישמע' מה זה 

אלעז' אמ' לו אחי אומר לאחד מפני מה זקנך 
מגודל אמ' יהיה כנגד המשחיתים אמ' לו אתה 
הטיתה כדברי בית שמאי ואני נזקפתי כדברי 
בית הילל ד'א' שלא יקבע הדבר חובה שבית 
שמאי אומ' בערב יטו כל אדם ויקרו ובבקר 

יעמדו וקשרתם אילו בקשירה אין בקשיר'
שהיה בדין אם קדש לי והיה כי יביאך שאינן

בשינון הרי הן בקשירה (עדיין אני אומ') ויאמר
שהוא בשינון אינו דין שיהא בקשירה ת"ל 
וקשרתם איל בקשירה ואין ויאמר בקשירה
עדיין אני אומ' אם קדש לי והיה כי יביאך 

שקדמום מצות אחרות הרי הן בקשירה עשרת 
הדברות שלא קדמום מצות אחרות אינו דין 

שיהא בקשירה אמרת קל וחומר הוא אם 
ויאמר שהוא בשינון אינו בקשירה עשרת
הדברות שאינן בשינון אינו דין שלא יהו 

בקשירה הרי קדש לי והיה כי יביאך יוכיחו 
שאינן בשינון והרי הן בקשירה והם יוכיחו 

לעשרת הדברות שא'ע'פ' שאינן בשינון 
שיהו בקשירה ת"ל וקשרתם אילו בקשירה ואין 
עשרת הדברות בקשירה  וקשרתם לאות על ידך 

כרך אחד של ארבע טוטפות שהיה בדין הואיל 
ואמרה תורה תן תפילין ביד תן תפילין ביד בראש 

מה בראש ארבע טוטפות אף ביד ארבע 
טוטפות ת"ל וקשרתם אותם לאות על ידיך כיס 
אחד של ארבע טוטפות על ידיך בגובה של אח'
יד אתה אומ' בגובה של יד או על ידך כמשמעו 
והדין נותן הואיל ואמרה תורה תן תפילין ביד 

תן תפילין בראש מה בראש בגובה שבראש 
אף ביד בגובה שביד ר' אליעזר אומ' בגובה של

ביד אתה אומ' בגובה של ביד או על יד ממש ת"ל 
והיה לך לאות על ידך לך לאות ולא לאחרים 

לאחרים לאות ר' יצחק אומ' בגובה של יד אתה
אומ' בגובה של יד או אינו על ידך 

כמשמעו ת"ל והיו הדברים האלה אשר אנכי
מצוך היום על לבבך דבר שכנגד לבך ואיזה זה 

זה גובה שביד על ידך זו שמאל אתה אומ' זו
שמאל או אינו אלא ימין שא'ע'פ' שאין ראיה 
לדבר זכר לדבר ידה ליתד תשלחנה וימינה 

להלמות עמלים הא אין ידך האמור כל מקום 



אלא שמאל ר' נתן אומ' וקשרתם וכתבתם מה 
כתיבה בימין אף קשירה בימין ר' יוסי החירום
אומ' מצינו שאף ימין קרויה יד שנ' וירא יוסף 
כי ישית אביו יד ימינו אם כן מה ת"ל על ידך 
להביא את הגידים שיהא נותן בימין וקשרתם 
לאות על ידך כל זמן של יד ביד תן של ראש 
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בראש מיכן אמרו כשנותן תפילין נותן של יד 

תחילה ואחר כך של ראש כשחולץ חולץ 
תחילה של ראש ואחר כך של יד בין עיניך 

בגובה של ראש אתה אומ' בגובה של ראש או 
בין עיניך כמשמעו והדין נותן הואיל ואמרה 

תורה תן תפילין בראש ותן תפילין בזרוע מה ביד 
מקום שראוי לטמא בנגע אחד אף בראש

מקום שראוי לטמא בנגע אחד וכתבתם כתב 
שלם מיכן אמרו כתב לאלפין עיינין לעיינין 

אלפין לבתין כפין לכפין בתין לגמלין צדין לצדין 
גמלין ל(ה)דלתין רישין לרישין דלתין להיהין 

חתין לחתין היהין לווין יודין ליודין ווין לזיינין 
נונין לנונין זיינין לטיתין פתין לפתין טתין לכפופין 

פשוטין פשוטין כפופין למימין סמכין סמכין 
מימין סתומין פתוחין לפתוחין סתומין לסתומין 

כתב פרשה סתומה פתוחה לפתוחות סתומות
כתב שלא בדיו או שכתב בשירה או שכתב

שירה כיוצא בה או שכתב את האזכרות בזהב 
הרי אילו יגנזו וכתבתם שומע אני על גבי 

אבנים או כלך לדרך זו דן נאמר הרי אתה דן 
נאמ' כאן כתב ונאמ' להלן כתב מה כתב האמו'

להלן על גבי אבנים אף כאן על גבי אבנים
או כלך לדרך זו נאמ' כאן כתב ונאמ' להלן כתב
מה כתב האמור להלן על הספר ובדיו אף כאן 

על ספר ובדיו אתה דן בלשון זה אני אדון 
בלשון שבית דין חולק נאמ' (כאן כתב ונאמ')

להלן כתב האמור להלן על גבי אבנים 
אמרת הפרש אלמוד דבר מדבר ואדון דבר 

מדבר אלמוד דבר שנוהג לדורות מדבר 
שהוא נוהג לדורות ואל אלמוד דבר שהוא 

נוהג לדורות מדבר שאינו נוהג לדורות אלא 
לשעה נאמ' כאן כתב ונאמ' להלן כתב מה כתב

האמור להלן על הספר ובדיו אף כתב האמור
כאן על הספר בדיו וא'ע'פ' שאין ראייה 

לדבר זכר לדבר ויאמר להם ברוך מפיו יקרא 
אלי את הדברים האלה ואני כותב על הספר 
בדיו על מזוזות שומע אני שתי מזוזות ת"ל 
בשנייה מזוזות רבוי אחר ריבוי למעט דברי 

ר' ישמעא' ר' עקיבא אומ' אינו צריך הרי הוא 
אומ' ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות 



ועל המשקוף זה בנה אב כל מקום שנ' מזוזות 
הריהן בכלל שתים עד שיפרוט לך הכתוב 

שתי מזוזות ביתך על ימין בכניסה אתה אומ' 
על ימין בכניסה או על ימין ביציאה ת"ל ביתך

על ביאתך של ימין בכניסה בשעריך שומע 
אני שערי בתים והלולין והרפת ומתבן ובית 

התבן ובית הבקר ובית האוצרות ובית העצים 
ואוצרות יין ואוצרות תבואה ואוצרות שמן 

במשמע ת"ל ביתך מה בתיך מקום כבוד ובית 
דירה במשמע שומע אני אף שערי סילקאות

ובימסאות ומרחצאות במשמע ת"ל ביתך מה 
ביתך מקום כבוד ובית דירה אף שעריך מקום 

כבוד ובית דירה שומע אני שערי מקדש 
במשמע ת"ל ביתך מה ביתך חול אף שעריך חול 

מיכאן אמרו הלשכות הפתוחות לקודש תוכן 
קודש הפתחות לחול תוכן חול חביבין ישר' 

שסבבן הקב"ה מצות תפילין בראשיהם תפילין 
בזרועותיהם ציצית בבגדיהם מזוזה בפתחיהן 
ציצית על ארבע כנפות טלית ועליהם אמ' דוד 

שבע ביום היללתיך וגו' נכנס למרחץ ראה 
עצמו ערום אמ' אוי לי שאני ערום מן המצות 
כיון שנסתכל במילה התחיל סודר עליה שבח 

שנ' למנצח על השמינית של מילה 
שניתנה בשמינית משל למלך בשר ודם 

שאמ' לאשתו הוי מתקשטת בכל מיני
תכשיטין כדי שתהא רצויה לי כך אמ' הקב"ה 
לישר' הוו מצויינין במצות כדי שתהו רצויין 

לפני וכן הוא אומ' יפה את רעייתי כתרצה וגו'

יפה את לי שאת רצויה לי  והיה 
עקב תשמעון  כי הארץ אשר אתה בא 

שמה לרשתה וגו'  הרי זו פרשה נאמרה  לישר' 
בשעה שיצאו ממצרים שהיו אומרים שמא 

אין אנו נכנסין לארץ יפה מזו אמ' להם המקום 
כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה וגו' בשבח 

ארץ ישר' הכת' מדבר או בשבח ארץ מצרים הכת'
מדבר מגיד שארץ ישר' משובחת ממנה אתה 

אומ' בשבח ארץ ישר' הכת' מדבר או בשבח ארץ 
מצרים הכת' מדבר ת"ל וחברון שבע שנים נבנתה 

וגו' (שבע שנים) ומה היתה צוען מקום מלכות
שלהן וכן הוא אומ' כי היו בצוען שריך וגו' 

וחברון מה היתה פסולת של ארץ ישר' שנ' ממרא 
קרית הארבע וגו' והרי דברים קל וחומר אם חברון 

פסולת ארץ הרי היא משובחת משבעה בארץ 
משובחת שמשובחת מכל ארצות קל וחומר

לשבחה של ארץ ישר' ואם תאמר לא מי שבנה 
זו בנה זו ת"ל ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען חם 

לפי שבנה זו בנה זו איפשר בנה את הכעור 
ואחר כך בנה את הנאה אלא בנה את הנאה 



ואחר כך בנה את הכעור משל לאדם שבנה 
טרקלין אחד כעור ואחד נאה אינו בונה את 

הכעור ואחר כך בונה את הנאה אלא בנה את 
הנאה ואחר כך את הכעור שפסולתו של 

ראשון מבונה אחד משבעה בשיני הא לפי 
שהיתה חברון משובחת ממצרים לכך נבנתה 
תחילה וכן אתה מוצא בדרכי המקום שכל מי 

שחביב מחבירו קודם את חבירו תורה לפי 
שחביבה מכל נבראת קודם כל שנ' יי' קנני 

ראשית דרכו וגו' ואומ' מעולם נסכתי מראש 
וגו' בית המקד' לפי שחביבה מכל נברא קודם כל 

שנ' כסא כבוד מרום מראשון וגו' ארץ ישר' 
שחביבה מכל נבראת קודם כל שנ'  עד לא 
עשה ארץ וחוצות ארץ אילו שאר ארצות 

וחוצות אילו מדברות (א)תבל זה ארץ ישר' ר' 
שמעון בן יוחי אומ' תבל זה ארץ ישר' וכן הוא
אומ' משחקת בתבל ארץוגו' למה נקרא שמה 

תבל שהיא מתובלת מכל ארצות שכל הארצות 
יש בזו מה שאין בזו ויש בזו מה שאין בזו אבל 

ארץ ישר' אינה חס[י]רת כלום שנ' לא תחסר כל בה 
ד'א' ארץ אילו שאר ארצות חוצות אילו (ארץ)

מדברות תבל זו ארץ ישר' למה נקרא שמה תבל 
על שם תבלין שבתוכה ואילו תבלין שבתוכה 

הוי אומ' זו תורה שנ' בגוים אין תורה מכאן 
שהתורה בארץ ישר' וכן אתה מוצא בסנחריב 
כשבא לפתות את ישר' מה אמ' להם עד בואי 
ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם אל ארץ יפה 
מארצכם אין כת' כאן אלא אל ארץ כארצכם 

והלא דברים קל וחומר ומה אם מי שבא לספר 
שבחו של ארצו לא סיפר בגנותה של ארץ ישר' 

קל וחומר שבחו של ארץ ישר' ר' שמעון בן 
יוחי אומ' שוטה היה זה ולא היה יודע לפתות 

משל למה הדבר דומה לאדם שהולך לישא אשה 
אמ' לה אביך מלך ואני מלך אביך עשיר ואני 

עשיר אביך מאכילך בשר ודגים ומשקך יין 
ישן (אביך) ואני אאכילך בשר ודגים ומשקך 

יין ישן אין זה פתוי כיצד אומ' לה אביך 
הדיוט ואני מלך אביך עשיר ואני עשיר אביך 

מאכילך ירק וקיטנית ואני מאכילך בשר ודגים אביך 
ומשקך י[י]ן ישן אביך מוליכך למרחץ ברגליך 
ואני בגלורקיא והלא דברים קל וחומר ומה אם 

מי שבא לומר שבחה של ארצו וכו' כיוצא
בו אתה אומ' צידונים יקראו לחרמון שריון 

ובמקום אחר הוא אומ' עד הר שיאון הוא 
חרמון נמצא קרוי ארבע שמות וכי מה צורך 

לבאי עולם בכך אלא שהיו ארבע מלכיות 
מכתשות עליו זאת אומרת יקרא על שמי 

וזאת אומרת יקרא על שמי והלא דברים קל 
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וחומר אם פסולת הרי ישר' ארבע מלכיות 
מכתשות עליה קל וחומר לשבחה של ארץ 

ישר' כיוצא בדבר ודנה וקרית סנה היא דביר 
ובמקום אחר הוא אומ' ושם דביר לפנים קרית 

ספר נמצא קרוי ארבע שמות וכי מה צורך 
לבאי העולם בכך כו' כדלעיל כיוצא בו אתה 

אומ' עלה אל הר העברים הזה ובמקום אחר הוא 
אומ' עלה ראש הפסגה נמצא קרוי שלש שמות 

וכי מה צורך לבאי העולם בכך אלא שהיו 
שלש מלכיות מתכתשות עליהן קל וחומר 
לשבחה של ארץ ישר' הרי הוא אומ' ואתן 

לך ארץ חמדה וגו' ארץ שעשויה 
חיילות חיילות למלכים ולשלטונים שכל מלך 

ושלטון שלא קנה בארץ ישר' היה אומ' לא 
עשיתי כלום ר' יהודה אומ' וכי אחד ושלשים 

מלך שהיו לשעבר ברומי אומ' לא עשה
כלום כך כל מלך ושלטון שלא קנה פלטריות 
וחיילות בארץ ישר' לא עשה כלום נחלת צבי 

מה צבי זה קל ברגליו מכל בהמה וחיה כך פירות 
ארץ ישר' קלין לבא מכל פירות של שאר
ארצות ד'א' מה צבי זה כשאתה מפשיטו 

אין עורו מחזיק את בשרו כך ארץ ישר' אינה 
מחזקת פירותיה בשעה שישר' עושין את 

התורה ומה צבי קל לאכול מכל בהמה וחיה 
כך פירות ארץ ישר' קלין לאכול מכל פירות

שבארצות אתה אומ' קלין ולא יהו שמינין 
ת"ל ארץ זבת חלב ודבש שמינין כחלב ומתוקין

כדבש וכן הוא אומ' אשירה נא לידידי (ו)וג'
מה שור זה גבוה כתיפו מכל איבריו כך ארץ 
ישר' גבוהה מכל ארצות אי מה שור זה אינו 

פסול מקרניו כך ארץ ישר' פסולה מכל ארצות 
ת"ל בקרן בן שמן שמינה היא ארץ ישר' ללמדך 

שגבוהה מחברותיה ארץ ישר' לפי שגבוהה 
מכל (מ)משובחת מכל שנ' עלה נעלה וירשנו 

אותה ויעלו ויתורו את הארץ ויעלו בנגב ויעלו 
ממצרים בית המקדש לפי שגבוה מכל משובח 

מכל שנ' וקמת ועלית וגו' ואומ' והלכו עמים 
רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר יי' ואומ'  כי יש 

קראו נוצרים וגו' לא כארץ מצרים היא ארץ 
מצרים שותה מן הנמוך ארץ ישר' שותה מן 

הגבוה ארץ ישר' שותה נמוך וגבוה כאחת ארץ 
מצרים נמוך שותה גבוה ארץ אינו שותה ארץ 
מצרים גלוי שותה שאין גלוי אינו שותה ארץ 
ישר' שותה גלוי ושאינו גלוי ארץ ישר' שותה 

ואחר כך נזרעת ארץ ישר' נזרעת ושותה שותה 
ונזרעת ארץ ישר' שותה בכל יום ונזרעת בכל יום 



ארץ ישר' אינו עמל בה בפצל ובקרדום ונודד 
שינת עינו עליה אין לו בה כלום ארץ ישר' אינה 
כן אלא הם ישינים על מיטותיהן והמקום מוריד 

להם גשמים משל למלך שהיה הולך בדרך וראה 
בן טובים מהלך אחריו מסר לו עבד לשמשו שוב 

ראה בן טובים מעודן ומפונק ועוסק בפעולה ומכירו 
לו ולאבותיו אמ' גזירה אני עושה בידי ומאכילו 

כך כל הארצות נתנו להן שמשין לשמשן 
מצרים שותה מי ילוס בבל שותה מן הנהרות 

וארץ ישר' אינה כן אלא הם ישינין על מטותיהן 
והמקום מוריד להם גשמים וללמדך שלא כמדת

בשר ודם מדת הקב"ה בשר ודם קונה לו עבדים 
שיהא זן ומפרנס אותו אבל מי שאמ' והיה 

העולם קונה לו עבד שיהא הוא זן ומפרנסו וכבר 
היו ר' אליעזר ור' יהושע ור' צדוק מסובין בבית 

משתה בנו של רבן גמליא' מזג רבן גמליא' כוס לר' 
אליעז' ולא רצה לקבל וקיבלו ר' יהושע אמ' לו ר' 

אליעז' מה זה יהושע אנו מסובין ורבן גמליאל 
משמשינו אמ' לו ר' יהושע הנח לו וישמש 

אברהם גדול העולם שימש מלאכי השרת וכסבור 
שהם ערביים עובדי ע"ז שנ' וישא עיניו וירא והנה 

שלשה אנשים וגו' דרבן גמליא' בר' לא ישמשנו 

אמ' לה ר' צדוק כבוד המקום הנחתם ואתם עוסקין 
בכבוד בשר ודם אם מי שאמ' והיה העולם משיב 

רוחות ומעלה נשיאים ועננים ומוריד גשמים 
ומגדל צמחים ועורך שולחן לכל אחד ואחד 

ואנו לא יהא משמשינו אתה אומ' לכך הוא
אומ' לפי שארץ מצרים פסולת מכל ארצות 

הקישה הכתוב לארץ ישר' ת"ל  כגן יי' כארץ מצר' 
כגן יי' לאילנות כארץ מצרים לזריעה או אינו 

מקישה אלא למגונה ולמשובחת ארץ ישר'
ת"ל אשר ישבתם בה מקום שישבתם בו שנ' 

במיטב הארץ או אינו מקישה אלא לשעת גנותה 
ת"ל אשר יצאתם משם כשהייתם שם היתה 
מתברכת בשבילכם ולא עכשיו שאין ברכות

עליה כדרך שהייתם שם וכן אתה מוצא בכל 
מקום שהצדיקים הולכין ברכות באות לרגלם ירד 

יצחק לגרר באת ברכה לרגליו שנ' ויזרע יצחק בארץ
וגו' ירד יעקב אצל לבן ברכה לרגליו 

שנ' נחשתי ויברכני וגו' ירד יוסף אצל פוטיפר 
באת ברכה לרגליו שנ' ויברך יי' את בית המצרי בגלל 

יוסף ירד יעקב אצל פרעה באת ברכה לרגליו שנ' 
ויברך יעקב את פרעה במה ברכו שמנע ממנו שני 

רעבון שנ' ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם 
וגו' וכלכלתי אותך שם מה כלכול האמור להלן 

שני רעבון אף כלכול האמור כאן שני רעבון 
הכת' מדבר ר' שמעון בן יוחי אין זה קידוש 

השם שדברי צדיקים קיימים בחייהם ובטלין 



לאחר מיתה אמ' ר' אלעזר בר' שמעון רואה אני 
את דברי ר' יוסי מדברי אבא שזה הוא קידוש 

השם כל זמן שהצדיקים בעולם ברכה בעולם אין
הצדיקים בעולם נסתלקה ברכה מן העולם וכן 

אתה מוצא בארון האלקים שירד לבית עובד 
אדום ונתברך בשבילו שנ' ויגד למלך דוד לאמר 
ברך יי' את בית עובד אדום וגו' והרי דברים קל 

וחומר ומה ארון שלא נעשה לא לשכר ולא 

להפסד אלא לשברי הלוחות נתברך בשבילו קל 
וחומר הצדיקים שבשבילן נברא העולם 

אבותינו באו לארץ באת ברכה לרגלם שנ' ובתים 
מלאים כל טוב וגו' ר' שמעון בן יוחי אומ' הרי 

הוא אומ' אשר לא מלאת עכשיו באת לארץ 
אשר לא חצבת שעכשיו באת לארץ אשר 

לא נטעת שעכשיו באת לארץ מה ת"ל אשר
לא נטעת אלא זכותך היא שגרמה וכן אתה 

מוצא שכל ארבעים [שנה] שהיו ישר' במדבר היו 
הכנענים בונים בתים וזורעין שדות ו[נוטעים] כרמים וכל 

עץ מאכל כדי שיבואו ישר' לארץ וימצאו 
אותה מליאה ברכה או לפי שהברכה זו עליהם 
יכול יהו אוכלים ושביעין ת"ל ואכלת ושבעת 

אתה אוכל ושבע והם מונעין מעצמן 
ומנשיהן ומבנותיהן כדי שיבואו לארץ אבות'

וימצאו אותה מליאה ברכה וזהו שאמרנו 
אשר יצאתם משם כשהייתם שם היתה 

מתברכת בשבילכם ולא עכשיו שאין אתם
עליה אתה אומ' לכך בא הכת' או להקיש 

יציאתה של זו לביאתה של זו ארץ מצרים לא
הייתם מונים עליה שמיטים ויובלות יכול אף 

ביאת ארץ כנען כן ת"ל לרשת אותה לרשת
אתם באין ולהיות מונין עליה שמיטין ויובלות 
אלא הפרש בין ביאתה של זו לביאתה של זו 

ביאת ארץ מצרים רשות ביאת ארץ (מצרי') ישר' 
חובה ארץ מצרים בין עושין רצונו של מקום 

בין שאין עושין רצונו של מקום הרי לכם ארץ 
מצרים ארץ ישר' אינה כן אם אתם עושין רצונו 

של מקום הרי לכם ארץ כנען אם לאו אתם 
גולים מעליה וכן הוא אומ' ולא תקיא הארץ 
אתכם וגו' והארץ אשר אתם עוברים שמה 

לרשתה וגו' בגנותה של ארץ ישר' הכת' מדבר 
שמזכיר לה הרים ת"ל ובקעות מה בקעות לשבח 

אף הרים לשבח ועוד שנותנת טעם בהר טעם 
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בבקעה שפירות ההר קלין ופירות הבקעה 
שמינין ר' שמעון בן יוחי אומ' כשהוא אומ'

בקעה מן המערב (בית כור מן הדרום) הרי הוא 
עושה בית כור כשהוא אומ' הר הרי היא



עושה בית כור מן ההר בית כור מן המזרח בית 
כור מן המערב בית כור מן הדרום בית כור מן

הצפון בית כור מלמעלה נמצאת חמשה 
מקופלת שנ' כה אמר יי' זאת ירושלם וגו' 

ובמקום אחר קורא אותה ארץ כיצד יתקיימו 
שני כתובים הללו ארץ שיש בה מיני ארצות 
הרבה בית הארץ בית החולות בית העפר ד'א'

ארץ הרים ובקעות מגיד שלא שוו טעם פירות 
בקעה לטעם פירות הר אין לי אלא שלא שוו 
אלא טעם הר בקעה מניין שלא שוו טעם הר 

והר טעם ובקעה ת"ל ארץ הרים ובקעות 
הרים הרים הרבה בקעות בקעות הרבה ר' שמע'

בן יוחי אומ' שנים עשר ארצות ניתנו כנגד 
שנים עשר שבטים ולא שוו טעם זה לטעם 

זה ואילו הן כי הארץ אשר אתה עובר שמה 
לרשתה ארץ הרים ובקעות (הרבה) ארץ אשר 

יי' אלקיך דורש אותה כי יי' אלקיך מביאך אל ארץ 
טובה ארץ נחלי מים ארץ חטה ושעורה ארץ 
זית שמן ודבש ארץ אשר לא במסכנות תאכל

בה לחם ארץ אשר אבניה ברזל וגו' על הארץ 
הטובה אשר נתן לך הרי שנים עשר ארצות 

כנגד שנים עשר שבטים ולא שוו טעם פירות 
שבט זה לטעם פירות שבט זה שנ' ארץ הרים 
ובקעות הרים הרים בקעות הרבה ר' יוסי בן 

המשולם אומ' מניין אתה אומ' שכשם 
שניתנו מטעמים בארץ כך ניתנו מטעמים 

בים ת"ל ולמקוה המים קרא ימים והרי ים אחד 
יקוו המים מה ת"ל למקוה המים קרא ימים 
מגיד שלא (א) שוה טעם [דג] העולה מעכו 

לטעם דג העולה מצידון ולא העולה מצור

לטעם מפמיים או לפי שעפרו של הר קל ושל 
בקעה שמן ת"ל ארץ הרים ובקעות יכול יהו 

המים גורשים את העפר ממקום בקעה ובקעה 
מחוסרת את מים ת"ל ארץ הרים ובקעות וגו'

הרים לפי מה שהוא ובקעות לפי מה שהוא 
וכן הוא אומ' שאלו מאת יי' מטר בעת מלקוש 

וגו' או לפי שארץ ישר' מקופלת בהרים יהא גילוי 
שותה ת"ל למטר השמים תשתה מים גלויו אינו
גלוי שותה וכן הוא אומ' אף ברי יטריח עב וגו'
והוא מסיבות מתהפך שהעננים מקיפות אותה 

ומשקות אותה מכל רוח או לפי ששותה מי 
גשמים אבל אין שותה מי שילוח וכן הוא אומ'

כי יי' אלקיך מביאך אל ארץ או לפי ששותה מי 
שילוח אבל אינה שותה מי נחלים ת"ל ארץ
נחלי מים וגו' או לפי ששותה מי נחלים אבל

אינה שותה מי גשמים ת"ל למטר השמים תשתה 
מים וגו' וכן הוא אומ' כי כאשר ירד הגשם 
והשלג מן השמים וגו' ואומ' כי לשלג יאמר 



הוה ארץ וגו' או לפי ששותה מי שלגים אבל 
אינה שותה מי טללים ת"ל למטר השמים 

תשתה מים כשהוא אומ' מים אף מי טללים 
שותה ד'א' מה גשמים לברכה אף טללים 

לברכה וכן הוא אומ' ויתן לך האלקים מטל השמ'
וגו' ואומ' יערף כמטר לקחי וגו' ואומ' אהיה 

כטל לישר' וגו' ואומ' והיה שארית יעקב בגוים
כטל מאת יי' וכרביבים עלי עשב אשר לא יקוה

לאיש ולא ייחל לבני אדם  סליק'
פסוק'  ארץ אשר יי' אלקיך דורש אותה 

וכי אותה בלבד הוא דורש שנ' להמטיר על 
ארץ לא איש וגו' ואומ' להשביע שואה 

ומשואה וגו' מה ת"ל אשר יי' אלקיך דורש אותה 
כביכול אין דורש אותה ובשכר דרישה 
שדורשה דורש כל הארצות עמה כיוצא 

בדבר אתה אומ' הנה לא ינום ולא ישן שומר 

ישר' וכי ישר' בלבד הוא שומר והלא הוא 
שומר את הכל שנ' אשר בידו נפש כל חי וגו'
ומה ת"ל שומר ישר' בשכר ששומרן שומר 

את הכל עמם כיוצא בדבר אתה אומ' והיה
עיני ולבי שם כל הימים והלא נאמ' עיני יי' 
משוטטות בכל הארץ ואומ' בכל מקום עיני 

יי' וגו' ומה ת"ל והיה עיני ולבי וגו' כביכול אין 
עיני ולבי אלא שם כיוצא בו קול יי' יחיל מדבר 

וגו' מה ת"ל זה וזה ביותר דורש אותה נתנה 
לדרישה להפריש ממנה חלה תרומות 

ומעשרות או יכול אף שאר ארצות נתנו 
לדרישה ת"ל אותה ניתנה לדרישה ולא שאר 

ארצות ניתנו לדרישה ד'א' דורש אותה 
מגיד שנדרשת בשכר דרישה (מגיד) שנ' 

ולמדתם אותם אותם את בניכם וגו' למען ירבו 
ימיכם וגו' ואומ' ויתן להם ארצות הגוים וגו' 

בעבור ישמרו חוקיו תמיד עיני יי' אלהיך 
בה וכת' אחד אומ' המביט לארץ יתרעד! כיצד 
יתקיימו שני כתובים הללו ש[י]שראל עושין 
רצונו של מקום תמיד עיני יי' אלקיך בה ואין

ניזוקין וכשאין עושין רצונו של מקום 
המביט לארץ יתרעד! וכן לעיניין מדת טובה 
הא כיצד הרי שלא עשו ישר' תשובה בראש 

השנה ונגזרו עליהם גשמים מועטין ואחר
חזרו בהן להוסיף עליהם אי איפשר אלא 

תמיד עיני יי' אלקיך בה הקב"ה מורידן שלא
בזמנן על הארץ שצריכה להם וכן לעיניין 
מדת פורענות היו הצדיקים בראש השנה 

ונגזרו עליהן גשמים מרובים ולבסוף סרחו 
לפחת מהן אי איפשר אלא הקב"ה מורידן

שלא בזמנן ושולח בהן את המאירה 
ומורידן על הארץ בשעה שאינה צריכה 



להם לימים ולמדברות שנ' ציה גם חום וגו'
מעשים שעשיתם בימות [ה]חמה שלא 

הפרשתם תרומה ומעשרות הם מנעו מכם 
הגשמים בימות הגשמים מראשית השנה 

ועד אחרית שנה מגיד שבראש השנה
נגזר עליה מה באחרית השנה כמה גשמים 
כמה טללים כמה חמה זורחת וכמה רוחות 
נושבות עליה ד'א' בראש השנה אני אברך 

אתכם במשא ובמתן בנטיעה באירוסין 
ובנ[י]שואין ובכל מקום שאתם שולחים ידיכם 

אני אברך אתכם ד'א' מראשית השנה וכי 
יש פירות בשדה מתחילת שנה ועד סוף

שנה אלא ברשותי הן ליתן בהן ברכה בבית 
כמו בשדה שנ' יצו יי' אתך את הברכה וגו'

ואומ' עוד הזרע במגורה והגפן והתאינה 
והרימון ועת הזית לא נשא למן היום אברך 

ומניין אף בעיר ת"ל ברוך אתה בעיר ומניין 
אף בעיסה ת"ל ברוך טנאך וגו' מניין אף 

ביציאות ובביאות ת"ל ברוך אתה בבוא(י)ך 
וברוך אתה בצאתך מניין אף באכילה 

ת"ל ואכלת ושבעת מניין אף כשירדו לתוך 
בני מעין ת"ל והסירותי מחלה מקרבך 

ברשותיהן כולן ליתן בהן ברכה כשם שאני 
נותן ברכה בשדה לא בנימה ולא רקבובית 

בפירות ולא יין מחמיץ ולא שמן מבאיש 
ולא דבש מדביש או לפי שמידת טובה 

מרובה ממדת פורענות יכול לא יהו ברשותי 
ליתן בהם מאירה בבית כשם שאני נותן 

מאירה בשדה ת"ל והבאתם הבית וניפחתי 
בו ואומ' ישלח יי' בך את המאירה מניין 

אף באוצר ארור אתה בעיר מניין אף 
בעיסה ת"ל ארור טנאך מניין אף בכניסה 

וביציאה ת"ל ארור אתה בבואך ומניין 
אף באכילה ת"ל ואכלתם ולא תשבעו מניין 

שלא ירדו לתוך מעיו ת"ל וישחך מקרבך 
הן ברשותי ליתן בהן מאירה בבית כשם 
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שאני נותן בשדה ורקבובית בפירות ויין 

מחמין! ושמן מדביש ר' שמעון בן יוחי אומ' 
משל למלך שהיה לו בנים ועבדים הרבה והיו 

ניזונין ומתפרנסין מתחת ידו ומפתחות של 
אוצר בידו כשהן עושין רצונו הוא פותח והן

אוכלין ושביעין וכשאין עושין רצונו הוא 
נועל את האוצר והן מתים ברעב כך ישר' 

כשהן (מ)עושין רצונו של מקום יפתח יי' לך את 
אוצרו הטוב וגו' וכשאינן עושין רצונו של

מקום מהו אומ' וחרה אף יי' בכם וגו' ר' שמעון 



בן יוחי אומ' ככר ומקל ירדו כרוכים מן השמים 
אמ' להם אם עשיתם את התורה הרי ככר 

לאכול ואם לאו הרי מקל ללקות והיכן פירושו 
של דבר אם תאבו ואם תמאנו ומריתם ר' אלעז' המודעי 

אומ' הספר והסייף ירדו כרוכין מן השמים אמ'
להם אם עשיתם את התורה הכתבוה! הרי אתם 
ניצולין מזה ואם לאו הרי אתם לוקין בו והיכן 

פירושו של דבר ויגרש את האדם וישכן 
מקדם וגו'   והיה אם שמוע תשמעו אל 

מצות יי' למה נאמ' לפי שהוא אומ' ולמדתם 
אותם ושמרתם לעשותם שומע אני לא 

נתחייבו בתלמוד עד שנתחייבו במעשה ת"ל והיה 
אם שמוע תשמעו מגיד הכת' שמיד נתחייבו 
בתלמוד אין לי אלא מצות שנצטוו עד שלא 
נכנסו לארץ כגון בכורות וקורבנות ומעשר 
בהמה מש(כ)נכנסו לארץ מניין כגון העומר 

והחלה שתי הלחם ולחם הפנים ת"ל והיה אם 
שמוע תשמעו אל מצוותי לרבות שאר 
מצות אין לי אלא שאר מצות עד שלא 

כיבשו וישבו משכיבשו וישבו כגון לקט 
שיכחה ופיאה תרומות ומעשרות שמיטין 

ויובלות מניין ת"ל והיה אם שמוע תשמעו אין
לי אלא מצות אחרות להוסיף עליו ולמדתם 

אותם ושמרתם לעשותם מגיד שהמעשה 

תלוי בתלמוד ואין תלמוד תלוי במעשה וכן 
מצינו שענש על התלמוד יותר מן המעשה 

שנ' שמעו דבר יי' בית יעקב כי ריב ליי' עם 
יהודה וגו' אין אמת אין דברי אמת נאמרי' 

בו אמת שנ' אמת קנה ואל תמכור חסד אין 
דברי חסד נאמרין שנ' חסדך יי' מלאה הארץ 
אין דעת נאמ' שנ' נדמו עמי מבלי הדעת וגו'

ואומ' לכן כאוכל כל קש לשון אש וכי יש לך קש 
שהוא לשון אש אלא קש זה עשו הרשע 

שכל זמן שישר' מרפים ידיהן מן המצות הוא
שולט בהן ואומ' מי חכם ויב[י]ן את זאת ואשר 

דיבר פי יי' אליו ויגידה וגו' ויאמר יי' על 
עוזבכם את תורתי וגו' כה אמר יי' על שלשה 

פשעי ישר' וגו' וכבר היו ר' טרפון ור' יוסי 
הגלילי ור' עקיבא מסובין בבית עריס בלוד 

נשאלה שאילה זו בפניהם מי גדול תלמוד 
תורה או מעשה אמ' ר' טרפון גדול מעשה 

אמ' ר' עקיבא גדול תלמוד תורה נענו כולם 
ואמרו גדול תלמוד תורה שהתלמוד מביא 

לידי מעשה ר' יוסי הגלילי אומ' גדול (תל.) תלמו'
שהתלמוד קדם לחלה ארבעים שנה ולמעשר

חמשים וארבעה(ם) ולשמיטין ששים ואחד
וליובלות מאה (וליוב') ושלש וכשם שענש 
על התלמוד יותר מן המעשה כך נתן שכר 



על התלמוד יותר מן המעשה שנ' ולמדתם 
אותם את בניכם לדבר בם וגו' מהו אומ' 

למען ירבו ימיכם וימי בניכם וגו' ואומ' ויתן 
ארצות גוים בעבור ישמרו חקיו וגו' אשר 

אנכי מצוה אתכם היום מניין אתה אומ' 
שאם שמע אדם דבר מפי קטן שבישר' יהא 

בעיניו כשומע מפי חכם שנ' אשר אנכי 
מצוך היום וגו' ולא השומע כשומע מפי 

חכם שנ' דברי חכמים כדרבונות מה דרבון זה 
מכוין את הפרה לתלמיה להביא חיים לעולם

כך דברי תורה מכוונין דעתו של אדם מדרכי
מיתה לדרכי חיים ולא השומע מפי חכם

כשומע מפי סנהדרין שנ' בעלי אסופות ואין 
אסופה אלא סנהדרין שנ' אספה לי שבעים 

איש מזקני ישר' וגו' ולא השומע מפי סנהדרין 
כשומע מפי משה שנ' נתנו מרועה אחד ואו' 

ויזכר ימי עולם משה עבדו וגו' את רועה
צאנו וגו' ולא השומע מפי משה כשומע 

מפי הקב"ה שנ' נתנו מרועה אחד ואומ' רועה 
ישר' האזינה וגו' שמע ישר' יי' אלקינו יי' אחד 

הריהו אומ' עיניך בריכות בחשבון וגו' עיניך 
אילו הזקנים המתמנין על הציבור וכן הוא או' 

כי נסך יי' רוח תרדימה ויעצם את עיניהם 
מראות בריכות מה בריכה זו אין אדם מה 
שבתוכה אין אדם עומד על דברי חכמים 

בחשבון בחשבונות שגומרין בעיצה ומחשבה 
והיכן נגמרין בבתי מדרשות שנ' על שער בת 

רבים וכן הוא אומ' אפך כמגדל הלבנון עשיתם 
את התורה קוו לאליהו שאמרתי לו לך שוב 

לדרכך מדבר' דמשק וגו' ואומ' זכרו תורת משה 
עבדי וגו' ואומ' הנה אנכי שולח מלאך וגו' 

לאהבה אותו וגו' שמא תאמר הריני למד 
בשביל שאהא עשיר בשביל שאיקרא ר' 

בשביל שאקבל שכר לעולם הבא ת"ל לאהבה 
כל שאתם עושין לא תהו עושין אלא 

מאהבה ולעובדו זה תלמוד אתה אומ' זה 
תלמוד או אינו אלא עבודה ממש הרי הוא 

אומ' ויקח יי' אלקים את האדם וגו' מה שמירה 
לשעבר אף עבודה לשעבר הא למדת לעבדה 

ולשומרה לעבדה זה תלמוד ולשמרה אילו 
מצות כשם שעבודת מזבח קרוי עבודה כך 
עבודת תלמוד קרוי עבודה ד'א' ולעובדו זו 

תפילה אתה אומ' זו תפילה או אינו אלא עבוד'
ת"ל בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך וכי יש לך

עבודה בלב הא מה ת"ל ולעובדו זו תפילה אתה
אומ' זו תפילה או אינו אלא (עבודה) תלמוד

ומה ת"ל ולעובדו זו תפילה וכן דוד הוא אומ' 



תכון תפילתינו קטורת לפניך וגו' ואומ' דניאל 
כך ידע דרשום כתבא עייל לביתיה וכוין

פתיחין ליה בעיליתיה נגד ירושלם וזימנין
תלתא ביומא הוה מברך על בירכוהי ומצלי
ומודי קדם אלהיה ואומ' וכמקרביה לגובא 

ודניאל בקב עצי(ל)ב זעיק ענה מלכא ואמר 
לדניאל עבד אלקא חייא אלקך דאנת פלח ליה 

בתדירה וכי יש עבודה בזו הא מה ת"ל ולעובדו 
זו תפלה וכשם שעבודת מקדש קרוי עבודה 

כך תפלה קרוי עבודה ר' אליעז' בן יעקב אומ' 
ולעובדו בכל לבבכם הרי זו אזהרה לכהנים 

שלא יהא לבם גס בשעת עבודה ד'א' מה ת"ל 
בכל לבבכם ובכל נפשכם להלן ליחיד כאן 
לציבור להלן לתלמוד וכאן למעשה הואיל 

ושמעת עשה שעשייתן מה שעליכם אף 
אני אעשה מה שעלי ונתתי מטר ארצכם 
אני ולא מלאך ולא על ידי השליח מטר 

ארצכם ולא מטר כל הארצות וכן הוא אומ' 
הנותן מטר על פני ארץ ושולח מים על פני 
חוצות וגו' בעתו ר' יונתן אומ' מלילי שבת 

(לליא') ללילי שבת כדרך שירדו בימי הילני
המלכה וכל כך למה ר' אומ' כדי שלא ליתן לבאי 
העולם הרי שכר כל המצות אלא אם בחוק[ו]תי 

תלכו ונתתי גשמיכם בעתם והיה אם שמוע 
תשמעו אל מצותי ונתתי מטר ארצכם 
בעתו יורה ומלקוש וגו' ומניין שנתנה 

ברכה אחת לישר' שכל הברכות כלולות בה 
ת"ל אוהב כסף לא ישבע כסף וגו' ואומ' ויתרון
כסף בכל היא וגו' מלך זה שולט באוצרות של 

כסף (לשעבר) ושל זהב ואינו משועבד אלא 
ליוצא מן השדה הא למדת שניתנה ברכה 
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לישר' שכל הברכות כלולות בה יורה שיורד 
ומורה את הבריות להכניס פירותיהן ולהטיח 
גניהן ולעשות כל צורכן ד'א' יורה שמתכוין 

לארץ ואין יורד בזעם ד'א' יורה שיורד ומרוה 
את הארץ ומשקה עד תהום וכן הוא אומ' 

והורדתי הגשם בעתו או מהו יורה 
שמשיר את הפירות ושוטף את הזרעים ואת

הגרנות ת"ל מלקוש מה מלקוש לברכה אף יורה 
לברכה או מה מלקוש מפיל בתים ועוקר אילנות 
ומעל סקן ת"ל בעתו (ועוקר) יורה ומלקוש מה 

יורה לברכה אף מלקוש לברכה וכן הוא אומ' 
ובני ציון גילו ושמחו ביי' וגו' ואספת דגנך 

ממלא תירושך ממלא ויצהרך ממלא או 
ואספת דגנ(י)ך תירושך ויצהריך ממעיט 

הפירות ת"ל והשיג לכם דיש את בציר וגו' מקיש 
דיש לבציר מה בציר משאתה מתחיל בו אי 



אתה יכול להניחו אף דיש משאתה מתחיל 
בו אי אתה רשאי להניחו ד'א' שיהא חורש 

בשעת (חרישה) קצירה וקוצר בשעת חרישה 
וכן איוב אומ' וטל ילין בקצירי ד'א' ואספת 

דגנך למה נאמ' לפי שהוא אומ' לא ימוש ספר 
התורה הזה מפיך וגו' שומע אני כמשמעו 

ת"ל ואספת דגנך דרך ארץ דברה תורה דברי ר' 
ישמעאל ר' שמעו' בן יוחי אומ' אין לדבר סוף 

קוצר בשעת קציר חורש בשעת חרישה 
דש בשעת שרב זורה בשעת הרוח אימתי 

אדם למד תורה אלא כשישר' עושין רצונו 
של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים 
שנ' ועמדו זרים ורעו צאנ' וכשאין ישר' 

עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על 
ידי עצמן ולא עוד אלא שמלאכת אחרים 

נעשית על ידן בעצמן שנ' ועבדת את 
אויביך וגו' ד'א' ואספת דגנך וגו' שתהא 

ארץ ישר' מליאה דגן ותירוש ויצהר וכל 

הארצות דובאות למלאות אותה כסף וזהב 
כעיניין שנ' וילקט יוסף וגו' ואומ' וכימיך 

דובאך שיהו כל הארצות דובאות כסף וזהב 
לארץ ישר' ד'א' ואספת דגנך כמשמעו 

תירושך זה היין כעינין שנ' כה אמר יי' כאשר 
ימצא התירוש באשכול יצהר זה השמן 

כעיניין שנ' והשיקו היקבים תירוש ויצהר 
לא כעיניין שנ' והיה אם זרע ישר' ובא מדין 

וגו' אלא כעיניין שנ' נשבע יי' בימינו וגו'
ואומ' כי מאספיו יאכלהו והללו את יי' וגו' הא

מה אני מקיים ונתתי עשב בשדך לבהמתך 
שלא תהא מצטער למדברות אתה אומ' כן או 

אינו ונתתי עשב בשדך לבהמתך כמשמעו 
ת"ל ואכלת ושבעת הא מה אני מקיים ונתתי 

עשב בשדך לבהמתך למה נאמ' שלא תהא 
מצטער למדברות ר' יהודה בן בבא אומ' ונתתי 

עשב בשדך לבהמתך מן התחומין ר' שמעון 
בן יוחי אומ' ונתתי עשב בשדך לבהמתך 

שתהא גוזז ומשליך לפני בהמתך כל ימות 
הגשמים ואתה מונע ידך ממנה קודם הקציר 

שלשים יום והיא עושה ואינה פותחת 
מדגנה ד'א' ונתתי עשב בשדך לבהמתך זה 
פשתן וכן הוא אומ' (ומצמיח הרים חציר)

מצמיח חציר לבהמה ועשב וגו' ואכלת 
ושבעת סימן טוב לאדם שבהמתו אוכלת 

ושבעה וכן הוא אומ' יודע צדיק נפש בהמתו 
וגו' ד'א' ואכלת ושבעת כשבהמתך אוכלת 
ושביעה (את הא) עובדת בכח את האדמה 

שנ' ורב תבואות בכח שור ד'א' ואכלת 
ושבעת מן הוולדות א'ע'פ' שאין ראייה 



לדבר זכר לדבר שנ' ובאו ורננו במרום ציון 
ונהרו וגו' ואכלת ושבעת השמרו לכם אמ'

להם הזהרו שלא תמרדו במקום שאין 
אדם מורד במקום אלא מתוך שביעה שנ' 

פן תאכל ושבעת וגו' ובקרך וצאנך ירביון 
וגו' מהו אומ' אחריו ורם לבבך וגו' כיוצא בו 

אתה אומ' וישב העם לאכל ושתה וגו' מהו 
אומ' עשו להם מסכה וכן אתה מוצא באנשי 

דור המבול שלא מרדו אלא מתוך שביעה
מה נאמ' בהם בתיהם שלום מפחד ולא שבט
אלוק עליהם שורו עיבר ולא יגעיל ישלחו 

כצאן עוילהם וגו' ישאו בתוף וכינור וגו' יבלו 
בטוב ימיהם היא גרמה להם ויאמרו לאל סורו 

ממנו וגו' מה שדי כי נעבדנו וגו' אמרו טיפה 
של גשמים אנו צריכין לו ואד יעלה מן 

הארץ והשקה וגו' אמ' להם הקב"ה בטובה 
שהשפעתי לכם בה אתם מתגאים לפני בה 

אני נפרע בה מכם שנ' ויהי הגשם על הארץ 
וגו' ר' יוסי בן דורמסקית אומ' הם נתתי עיניהם 

עליונה ותחתונה כדי לעשות תאותן אף 
המקום פתח העליונים והתחתונים כדי לאבדן

שנ' ביום ההוא נבקעו כל מעיינות וגו' וכן 
אתה מוצא באנשי מגדל שלא מרדו אלא 

מתוך שביעה שנ' ויהי כל הארץ שפה אחת 
וגו' ויהי בנוסעם מקדם וגו' אין ישיבה האמור'

כאן אלא אכילה ושתייה שנ' וישב העם 
לאכול ושתה וגו' והוא גרם להם שאמרו הבה 
נבנה לנו עיר וגו' מה נאמ' בהם ויפץ יי' אותם 

משם וכן אתה מוצא באנשי סדום שלא 
מרדו אלא מתוך שביעה שנ' ארץ ממנה 

יצא לחם וגו' מקום ספיר אבניה וגו' נתיב לא 
ידעו עיט וגו' אמרו אנשי סדום הרי מזון 

אצלינו הרי כסף וזהב אצלינו נעמוד ונשכח 
תורת הרגל מאצלינו אמ' להם המקום בטובה 

שהטבתי לכם אתם מבקשים לשכח תורת 
הרגל מביניכם אני משכח אתכם מן העולם מה 

נאמ' בהם פרץ נחל מעם גר וגו' לפיד בוז לעשתות
שאנן וגו' ישליו אוהלים לשודדים וגו' וכן

הוא אומ' חי אני נאום יי' אלקים אם עשתה 
סדום וגו' הנה זה היה עון סדום וכל כך למח

יד עני ואביון לא החזיקה כיוצא בו אתה 
אומ' כי כלה משקה וגו' ותשקין את אביהן
יין וגו' וכי מאין היה להם יין במערה אלא 
שנזדמן להם יין לשעה וכן הוא אומ' והיה 

ביום ההוא יטיפו ההרים עסיס וגו' אם כך נתן 
למכעיסיו קל וחומר לעושי רצונו וכבר 

היו רבן גמליאל ור' יהושע ור' אלעז' בן עזריה 



ור' עקיבא נכנסין לרומי ושמעו קול המונה 
של מפלטייון עד מאה ועשרים מיל התחילו 
הן בוכין ור' עקיבא מצחק אמרו לו עקביא 
מפני מה אנו ואתה מצחק אמ' להם ואתם 

למה בכיתם אמרו ולא נבכה שהגוים עובדי 
ע"ז מזבחי לאלילים ומשתחוים לעצבים 

יושבים בטח ושליו ושאנן ובית הדום של 
רגליו של אלקינו היה לשריפת אש לחית 

השדה אמ' להם אף אני לכך צחקתי אם כך
למכעיסיו קל וחומר לעושי רצונו שוב 
פעם אחד היו עולים לירושלים הגיעו 

לצופים קרעו את בגדיהם הגיעו להר הבית 
ראו שועל יוצא מבית קודש הקדשים 

התחילו הם בוכים ור' עקיבא מצחק אמרו 
העולם אתה מתמיה עלינו שאנו בוכים 

ואתה מצחק אמ' להם ואתם למה בוכים 
אמרו לו לא נבכה על מקום שנ' והזר הקרב 

יומת שועל יוצא מתוכו עלינו נתקיים 
המקרא על זה היה דוה לבנו על הר ציון 

ששמם וגו' אמ' להם אף אני לכך 
צחקתי ואעידה לך עדים נאמנים את וגו' 
וכי מה עיניין אוריה אצל זכריה מה אמר

זכריה כה אמ' יי' עוד ישבו זקנים וזקנות [בחוצות]
ירושלים וגו' וכה אמר אוריה לכן בגללכם
ציון תחרש אמ' המקום הרי לי שני עדים 
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הללו את! נתקיימו דברי אוריה נקיימו דברי 

זכריה ואם בטלו דברי אוריה בטלו דברי זכרי'
עכשיו שמעתי שנתקיימו דברי אוריה לסוף 

עתידין דברי זכריה להתקיים אמרו לו עקיבא 
ניחמתנו ד'א' ואכלת ושבעת השמרו לכם 

אמ' להם השמרו שמא יטעה אתכם יצר הרע 
ותפרשו מדברי תורה שכיון שאדם פורש 

מדברי תורה הולך ומדבק בע"ז שנ' סורו מהר 
מן הדרך וכן הוא אומ' אם יי' הסיתך ירח מנחה 

ואם בני אדם ארורים הם לפני יי' כי גרשוני 
היום מהסתפח בנחלת יי' וגו' וכי תעלה על 

דעתך שדוד המלך עובד ע"ז אלא כיון 
שפוסק מדברי תורה הולך ומדבק בע"ז וסרתם 
מדרך חיים לדרך המות וסרתם ועבדתם אלקים 

אחרים וכי אלקים הוא והלא כבר נאמ' ונתון 
(ב)אלהיהם באש וגו' למה נקרא שמן אלהים 

אחרים שעושין את עובדיהן אחרים ד'א' 
שאחרין הן לעובדיהן וכן הוא אומ' אף יצעק אליו

אליו ולא יענה ומצרתו לא יושיע ר' יוסי או' 
למה נקרא שמן אלקים אחרים שלא ליתן 
פתחון לבאי העולם לומר אילו היו נקראו 

לשמן ואין בהן צורך ואימתי נקראו על שמן



בימי אנוש שנ' אז הוחל לקרוא בשם יי' באותה 
שעה עלה אוקיינוס והציף שלישו של עולם 

אמ' לו הקב"ה אתם עשיתם מעשה חדש 
וקריתם למעשיכם אף אני אעשה מעשה 

חדש ואקרא לשמי שנ' הקורא למי הים ר' יצח'
אומ' אילו נפרט שמה של ע"ז לא ספקו להם 

כל עורות שבעולם ר' אליעז' אומ' למה נקרא 
שמן אלקים אחרים שמחדשין להן אלוהות 
הרבה שאם היה של זהב וצריך לו ועושהו 

של כסף של כסף וצריך לו ועושהו של 
נחשת של נחשת וצריך לו עושהו של ברזל 
עושהו של עופרת עופרת לבדיל בדיל לעץ 

ר' חנינא בן אנטיגנס אומ' בוא וראה לשון 
שתפשה תורה מולך כל ש[ת]מליכהו עליו אפילו 

שעה אחת אפילו קיסם אפילו צרור ד'א' למה 
נקרא שמן אלקים אחרים שהיא אחרים שנ'
לאחרון שבמעשים והשתחויתם להם להם 
אתם משתחוים ולי אין אתם משתחוים וכן 
הוא אומ' וישתחוו לו ויזבחו לו אחרים אומ'

אילו לא שיתפו ישר' את השם בע"ז כלין היו 
מן העולם אמ' רבן שמעון בן גמליאל והלא כל 
המשתתף את השם בע"ז חייב כליה שנ' זובח 

לאלהים יחרם בלתי וגו' וכן הוא אומ' אם סגרו 
דלת(ת)ות האולם ויכבו את הנירות וקטורת לא 

הקטירו מקטירים היו לדברים אחרים ועולה 
לא העלו מעלין לדברים אחרים ועולה לא 

העלו לדברים אחרים (לבית) בקודש לא (בחול)
העלו בחול העלו לאלקי ישר' אבל מעלין הן 

לדבר אחר אם עשית כן וחרה אף יי' בכם משל 
למלך ששיגר בנו לבית המשתה והיה יושב 

ומפקדו ואומ' לו אל תאכל יותר מצרכך ואל 
תשתה יותר מכדי צרכך כדי שתבוא נקי לביתך 

ולא השגיח הבן ההוא ולא אכל יותר מכדי
צרכיו ושתה יותר מכדי צורכו והקיא וטינף 

את בני המסיבה נטלוהו בידיו וברגליו וזרקוהו 
לאחורי פלטין כך אמ' להם הקב"ה לישר' הכנסתי 

אתכם לארץ חמדה טובה ורחבה לארץ זבת 
חלב ודבש לאכול מפריה ולשבוע מטובה 

ולברך שמי עליה לא הייתם ראויים בטובה 
היו ראויים בפורענות וחרה אף יי' בכם 

שומע אני שהן כלין מן העולם ת"ל ועצר 
את השמים וגו' מיני פורענות עתידין לבוא

עליכם וכן הוא אומ' חיצי אכלה בם חיצי כלים 
ואינם כלים ואומ' בלע המות לנצח מחה יי' 

אלקים דמעה מעל וגו' נאמ' כאן חרי אף ונא' 
להלן חרי אף מה חרי אף האמור להלן חרב 

אף חרי אף האמור כאן חרב ומה חרב האמו'



להלן דבר וחיה רעה אף חרב האמור כאן דבר 
וחיה רעה ומה חרי אף האמור כאן עצירת 

גשמים וגלות אף להלן עצירת גשמים וגלות 
נמצינו למידין שכל מקום שנ' חרי אף 

חמשת מיני פורענות חרב וחיה רעה רעבון
ודבר ועצירת גשמים וגלות ד'א' וחרה אף 

יי' בכם ולא באומות שהיו אומות העול'
שרויין בטובה והן שרויין בצער אומות 

העולם אין קוברין את בניהן ואת בנותיהן 
והן קוברין את בניהן ואת בנותיהן ועצר 

את השמים שהיו עננים טעונין גשמים 
ואין מורידין אפילו טיפה מניין אף 

הטללים והרוחות ת"ל ואת ארצם כנחושה 
והאדמה לא תתן את יבולה אף לא טופל'

והאדמה לא תתן את יבולה אף לא כשאתה 
מביא לה אלא פחות או יהא אילן עושה 

פירות וחרה אף יי' בכם וגו' אחר כל ייסורין
שאני מביא עליכם אני מגלה אתכם קשה 

היא גלות ששקולה כנגד הכל שנ' ויתשם יי' 
מעל אדמתם וגו' ואומ' והיה כי יאמרו אליך 

אנ(א)[ה] נצא וגו' ואומ' כה אמ' יי' אשתך בעיר 
תזנה וגו' וישר' גלה יגלה מעל אדמתם אל 
תבכו למת ואל תנידו וגו' זה היה יהויקים 

מלך יהודה מה נאמ' בו קבורת חמור יקבר 
בכה בכה להלך וגו' זה יהויקים מה נאמ' 
ושנה את בגדי כלאו וגו' נמצינו למידין 

שנבלת [י]הויקים מושלכת לחורב ביום וקרח 
בלילה חביבין מחייו של יהויכין מלך יהודה 

שהיה כסאו למעלה מכסא המלכים ואוכל 
ושותה בטרקליני מלכות  ד'א' ואבדתם 

מהרה מיד אני מגלה אתכם איני נותן לכם 
ארוכה אם תאמרו אנשי המבול היה להם 

ארוכה מאה ועשרים שנה אנשי המבול 

לא היה להם ממי ילמודו אתם יש לכם ממי 
תלמדו ד'א' ואבדתם מהרה גולה אחר גולה 
וכן אתה מוצא בעשרת השבטים שגלו גולה 
אחר גולה גלו בשנת שבע לנבוכדנצר בשנת 

שמונה עשרה בשנת עשרים ר' יהושע בן 
קרחה אומ' משל לליסטים שנכנס בשדה 

בעל הבית קצר קמחו של בעל הבית לא הקפיד 
בעל הבית קצר בשבלין ולא הקפיד בעל הבית 

עד שגדש קומתו ויצא וכן הוא אומ' כי לא 
מועף לאשר מוצק לה כעת הראשון וגו' ר' 
שמעון בן יוחי אומ' אם מי שנ' בהם מהרה 
לא גלו אלא לאחר זמן קל וחומר למי שנ' 

בהם מהרה לא גלו אלא לאחר זמן קל וחומר 
למי שנ' בהם מאירה שנ' ומרוב (ע)[י]מיםיפקדו 

ד'א' ואבדתם מהרה ושמתם את דברי אלה 



וגו' א'ע'פ' שאני מגלה אתכם מארץ לחוצה 
לארץ היו מצויינין במצות כשתחזרו לא יהו 

עליכם חדשים משל שכעס על אשתו 
ורדפה לבית אביה אמ' הוי מקושטת 

בתכשיטין שאם תחזרי לא יהו עליך חדשים 
כך אמ' להם הקב"ה לישר' היו מצויינין במצות 

כשתחזרו לא יהו עליכם חדשים הוא 
שירמיהו אומ' הציבי לך ציונים אילו המצות 

שישר' עושין מצויינין בם שיתי לך תמרורים 
זה חורבן בית המקדש וכן הוא אומ' אם 

אשכחך ירושלים תשכח ימיני שיתי לבך 
למסילה דרך הולכת אמ' הקב"ה בני ראו 

באילו דרכים הלכתם ועשו תשובה מיד אתם 
חוזרים לעריכם שובי בתולת (אלה) ישר' 

שובי אל עריך אלה ד'א' ואבדתם מהרה 
מעל הארץ הטובה אתם גולים ואין אתם 

נכנסים לארץ טובה כיוצא בה ר' יהודה אומ' 
טובה זו תורה וכן הוא אומ' כי לקח טוב נתתי 
לכם וגו' אשר יי' נותן לכם אף בחוצה לארץ 
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ושמתם את דברי אלה זו תורה וקשרתם 

וגו' אילו תפילין אין לי אלא תלמוד תורה 
שאר מצות מניין הרי אתה דן ביניין אב 

מבין שניהם לא ראי תפילין כראי תלמוד 
תורה ולא ראי תלמוד תורה כראי תפילין 
הצד השוה שבהם שהן מצות הגוף שאין 

מצות תלו[י]ות בארץ ונוהגות בחוצה לארץ 
אף כל מצות הגוף שאין תלויה בארץ ונוהגו'
בין בארץ בין בחוצה לארץ ושתלויה בארץ 

אין נוהגת אלא בארץ חוץ מן הערלה 
והכלאים ר' אליעז' אומ' אף החדש ושמת'
את דברי אלה מגיד שנמשלו דברי תורה 

בסם חיים משל למלך שכעס על בנו והכהו 
מכה גדולה והניח לו רטייה על מכתו ואמ' לו 

בני כל זמן שרטייה זו על מכתך אכול מה 
שהנאך ושתה מה שהנאך ורחוץ בין 

בחמין בין בצונן ואין אתה ניזוק ואם אתה 
מעבירה הרי היא מעלת נומי כך אמ' להם 
הקב"ה לישר' בניי בראתי לכם יצר הרע 
בראתי לכם תורה תבלין כל זמן שאתם 
עוסקין בה אין שולט בכם שנ' הלא אם 
תטיב שאת וגו' ואם אין עוסקין בה הרי 

אתם נמסרים בידו שנ' ואם לא תטיב לפתח
ולא עוד אלא שכל משאו ומתנו כך שנ' 

ואליך תשוקתו ואם אתה רוצה אתה מושלו 
שנ' ואתה תמשול בו ואומ' אם רעב שנאך 
האכילהו וגו' האכילהו מלחמה של תורה 

רע הוא יצר שמי שברא הוא מעיד עליו שנ' 



כי יצר לב האדם רע מנעוריו   ולמדתם 
אותם את בניכם לדבר בם בניכם ולא בנותיכם 

דברי ר' אסי בן עקיב' מיכן אמרו כשהתינוק 
מתחיל לדבר אביו מדבר עמו לשון הקודש 

ומלמדו תורה ואין אתה עושה כן ראוי 
לו כאילו קוברו שנ' ולמדתם אותם את 

בניכם וגו' אם למדתם אותם את בניכם ירבו 
ימיכם וימי בניכם ואם לאו יקצרו ימיכם וימי 

בניכם שכך דברי תורה נדרשין מכלל לאו והין 
ומכלל הין לאו   ד'א'  למען ירבו ימיכם בעולם 

הזה וימי בניכם לימות המשיח כימי השמים 
על הארץ לעולם הבא אשר נשבע יי' 

לאבותיכם לתת לכם אין כת' כאן אלא לתת להם 
מאיכן נמצינו לתחיית המתים מן התורה כימי 

השמים על הארץ שהיו פניהם של צדיקים 
כיום וכן הוא אומ' ואוהביו כצאת השמש 

בגבורתו ר' שמעון בן יוחי אומ' לשבע 
שמחות עתידין פניהם של צדיקים להנהיר
לעולם הבא להקביל פני שכינה ואילו הן 

ואוהביו כצאת השמש בגבורתו יפה כלבנה 
ברה כחמה והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע 

וגו' מראיהם כלפידים כברקים ירוצצו למנצח 
על שושן עדות ויהי כזית הודו שיר המעלו'

אין כת' כאן אלא שיר למעלות ששים 
מעלות זו למעלה מזו וזו למעלה מזו לפי שיש 

מעלות זו למעלה מזו שומע אני יש ביניהן
איבה קנאה ותחרות ת"ל ומצדיקי הרבים וגו'

מה הכוכבים אין בהם איבה קנאה שנאה 
ותחרות כך הצדיקים אין בהם לא קנאה ולא
איבה ולא שנאה ולא תחרות ומה הכוכבים 
אין אורו של זה דומה לזה אף צדיקים  כך

ומצדיקי הרבים אילו גבאי צדקה ר' שמעון 
בן מנסיא אומ' אילו הזקנים וכן הוא אומ' 

ואוהביו כצאת השמש בגבורתו וגו' 
המאהיבין ומצדיקי הרבים ככוכבים מה 

כוכבים רמים ומנוטלים על כל העולם כן 
צדיקי ישר' מה הכוכבים אורן נראה על כל

העולם אף הצדיקים כן ומה הכוכבים 
פעמים מכוסין פעמים מגולים כך צדיקי ישר'

או בין עושין רצונו של מקום בין שאין 

עושין רצונו של מקום ת"ל והיה זרעך כעפר 
הארץ וגו' אם עושין רצונו של מקום הרי הן 

ככוכבים ואם לאו הרי הן כעפר הארץ וכן הוא אומ' 
כי איבדם מלך ארם וישימם כעפר לדוש ד'א' כימי 

השמים על הארץ שיהו חיין וקיימים לעולמי 
עולמים וכן הוא אומ' כי כאשר השמים החדשים 

וגו' והרי דברים קל וחומר ומה שמים וארץ שלא 



נבראו אלא לכבודן של ישר' חיין וקיימין לעולמי 
עולמים קל וחומר לצדיקים שבעבורן נברא 

העולם ר' יהושע בן קרחה כי כימי העץ ימי עמי 
אין עץ אלא תורה שנ' עץ חיים היא למחזיקים בה 
והרי דברים קל וחומר ומה אם תורה שלא נבראת 

אלא לכבודן של ישר' הרי היא קיימת לעולם 
ולעולמי עולמים קל וחומר לצדיקים שבשבילן 

נברא העולם ר' יהושע בן קרחה אומ' דור הולך 
ודור בא וגו' אל תהי קורא כן אלא ארץ הולכת 
וארץ באת ודור לעולם עומדת ולפי שש(נ)[י]נו 

מעשיהם שינה עליהם הקב"ה סידרי בראשית וכן
הוא אומ' והיה מספר בני ישר' כחול הים אשר לא 
ימד ולא יספר ואם לאו והיה מספר בני ישר' כחול 

הים וגו' כשישר' עושין רצונו של מקום הרי הן
כחול הים אשר לא ימד ולא יספר ואם לאו והיה 
מספר בני ישר' ואומ' עד אשר נותרתם כתורן על

ראש ההר וגו' כי כה אמ' יי' העיר היצאת 
תשאיר מאה וגו' ד'א' והיה מספר בני ישר' זה 

מספר שמים כחול הים זה ספר אדם  כי אם 
שמור תשמרון את כל המצות הזאת למה נאמ'

לפי שנ' כי אם (שמור תשמרון) שמוע תשמע וגו'
מגיד הכת' שכשם שאדם צריך להזהיר בסלעו 
שלא יאבד כך תהא אדם צריך בתלמודו שלא 

תאבד וכן הוא אומ' אם תבקשנה ככסף וגו' מה 
כסף קשה לקנותן וקשין לאבדן ת"ל לא יערכנה 
זהב וזכוכית וגו' קשין לקנותן כזהב ונוחין לאבדן

כזכוכית ותמורתה כלי פז ר' שמעון אומ' רק 

השמר לך ושמור נפשך משל למלך שצד צפור 
ונתנו ביד עבדו אמ' לו הוי זהיר בצפור זו לבני 

אם אבדתי לא תהא סבור וציפור באיסר איבדתה 
אלא כאילו נפשך איבדתה וכן הוא אומ' כי לא 

דבר רק הוא מכם וגו' דבר שאתם רק הוא חייכם הוא
ר' שמע' בן יוחי אומ' משני! לשני אחים שהיו 

מסגלין ממון אחר אביהן אחד מצרף דינ' ומניחו 
נמצא עשיר לאחר זמן ואוכלו ואחד מצרף דינ'

ומניחו זה שהיה מצרף דינר ואוכלו נמצא שאין 
בידו כלום וזה שמצרף דינר ומניח נמצא עשיר
לאחר זמן כך תלמיד למד שנים שלשה דברים 
ביום שנים שלשה פרקים בחודש שתים ושלש 

פרשיות בשבת נמצא עשיר לאחר זמן ועליו 
נאמ' קובץ על יד ירבה וזה שאמ' היום אני למד 

למחר אני למד היום אני שונה למחר אני שו(ת)[נ]ה 
נמצא שאין בידו כלום ועליו הוא אומ' נרדם 

בקציר בן מביש מחורף עצל שומר רוח לא יזרע 
וגו' על שדה איש עצל עברתי וגו' זה שקנה 

שדה איש וגו' זה שקנה שדה כבר ועל כרם אדם 
חסר לב זה שקנה כרם כבר הואיל וקנה כרם וקנה

שדה ולא עמל בהן מניין שסופו נקרא עצל של



ת"ל על שדה למה נקרא שמו עצל חסר לב שקנה 
שדה וכרם ולא עמל בהן ומניין שסופו להניח

שנים ושלשה דברים בפרשה ת"ל והנה עלה כולו 
קמשונים ומניין שסופו מבקש פתחה של פרשה 

ואינו מוצא ת"ל כסו פניו חרולים ועוד הוא יגדר 
אבניו נהרסה ומתוך שרואה שאין עומד בידו 

הוא יושב ומטמא את הטהור מטהר את הטמא 
ופורץ גידרן של חכמים ומה עונשו של זה בא 

שלמה ופורש עליו בקבלה ופורץ גדר ישכנו נחש 
כל הפורץ גדרין של חכמים פורענות באה עליו

אמ' ר' שמעון בן מנסיא הרי הוא אומ' נפש 
שביעה תבוס (נפש) נופת זה תלמיד שלא למד 

מתחילתו כל דבר ונפש רעיבה כל מר מתוק הא לא
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היה לו אלא מה שלמד ד'א' נפש שביעה תבוס 

נופת מה נפה זה מוציאה קמח בפני עצמה סובין 
בפני עצמה קיבר בפני עצמו כך תלמיד חכם יושב 
ומברר דברי תורה ומשקלן איש פלוני אוסר איש 
פלוני מתיר איש פלוני מטמא איש פלוני מטהר ר' 
יהודה אמ' תלמיד שכוחו יפה דומה לספוג שסופג 

את הכל שיני לו דומה למוך שאין סופג אלא צורכו 
זה שאומ' דיו לו מה ששנה רבו ר' שמעון בן 

מנסיא אומ' שתה מבורך שתה מים של בוראך ואל 
תשתה מים עכורין ותמשך עם דברי מינין  ר' עקיב'

אומ' הריהו אומ' שתה מים מבורך בור מתחילתו 
אין יכול להוציא טיפת מים מאיליו לא היה אלא 

מה שבתוכו כך (כ)תל' חכ' שלמד מתחילתו כל דבר לא 
הקנה אלא מה שלמד ונוזלים מתוך בארך בארך 

דומה לבאר מה באר מנזלת מים חיים מכל צדדיה 
כך באין תלמידין ולמידין ממנו וכן הוא אומ' יפוצו 

מעינותיך חוצה ברחובות פלגי מים נמשלו דברי
תורה למים מה מים חיים לעולם כך דברי תורה חיים 

שנ' כי חיים הם למוצאיהם מה מים מעלין את 
הטמאין מטומאתן כך דברי תורה מעלין את 

הטמאין מטומאתן צרופה אמרתך מאד ועבדך
אהבה מה מים משיבין נפשו של אדם שנ' הם

למוצאיהם מה מים מעלין מים קרים לנפש עיפה 
כך דברי תורה משיבין דעתו של אדם שנ' תורת יי' 

תמימה משיבת נפש מה חנם לעולם כך דברי 
תורה חנם לעולם שנ' הוי כל צמא לכו למים מה 

מים אין להם דמים כך דברי תורה אין להם דמים שנ' 
יקרה היא מפנינים או מה מים אין משמחין לבו 

של אדם כך דברי תורה אין משמחין לבו של אדם
ת"ל כי טובים דודיך מיין מה היין משמח את הלב 
כך דברי תורה משמחין את הלב (כ)שנ' פיקודי יי' 
ישרים משמחי לב מה יין אתה נותן טעם מתחילתו 

וכל זמן שמתיישן בקנקן סופו להשביח כך דברי 
תורה כל זמן שמתיישנין בגוף סופו להשביח שנ' 



בישישים חכמה מה יין אי איפשר להתקיים לא 
בכלי כסף ולא בכלי זהב אלא במי שגרוע בכל הכלים 

בכלי חרס כך דברי תורה אין מתקיימין אלא במי 
שרוחו שפלה או מה יין פעמים שהוא יפה לראש 

ורע לגוף יכול אף דברי תורה ת"ל לריח שמניך (ש) טובים 
מה שמן יפה לראש ויפה לגוף כך דברי תורה יפין 

לראש ויפין לגוף ואומ' כי לוית חן הן לראשך 
וענקים לגרגרותיך ואומ' תתן לראשך לוית חן וגו' 

נמשלו דברי תורה בשמן ודבש שנ' ומתוקים מדבש 
ונופת צופים  כי אם שמור תשמרון מניין אתה אומ' 

שאם שמע אדם דבר מדברי תורה ראשון ומקיימו 
כשם שהראשונים מתקיימים בידו כך אחרונים 
מתקיימים בידו ת"ל כי אם שמור תשמרון ולפי 

ששומע ראשון ומשכחו כשם שהראשונים אין
מתקיימין בידו ת"ל והיה אם שכח תשכח אי אתה 
מעלים עיניו ממנו עד שילך לו שנ' התעיף עיניך 

בו ואינינו וכת' במגילת יום תעזבני יומים אע[ז]בך ד"א 
כי אם שמור תשמרון שמא תאמר ישנו בני הזקנים

ישנו בני הנביאים ישנו בני הנביאים הגדולים
ד'א' כי אם שמור תשמרון מגיד שהכל שוין בתורה 

וכן הוא אומ' תורה צוה לנו משה מורשה קהילת 
יעקב כהנים ולוים וישר' אין כת' כאן אלא קהילת 

יעקב וכן אתה אומ' אתם נצבים היום כולכם וגו'
מה אילו זה שעמד קיים תורה לישר' לא הייתה תורה

משתכחת מישר' אמ' מה אילו לא עמד שפן 
בשעתו עזרא בשעתו ר' עקיבא בשעתו ר' עקיב'
בשעתו! לא היתה משתכחת מישר' ואומ' ודבר 

בעתו מה טוב דבר שאמ' זה שקול כנגד הכל הרי הוא 
אומ' ישוטטו לבקש את דברי יי' דבר התירו 

שהולכין מעיר לעיר ומדינה למדינה על שרץ 
שנגע בככר לידע אם תחילה הוא אם שנייה הוא

שמעון בן יוחי אומ' עתידה תורה להשתכח מישר'
והרי כבר נאמ' לא תשכח מפי זרעו אלא איש פלוני 
מתיר איש פלוני (מתיר א') מטמא איש פלוני מטהר

ולא ימצאו דבר ברור ד"א כי אם שמור תשמרון 
שמא תאמ' הריני קורא פרשה קלה ומניח את הקשה 

ת"ל מצוה מצוה כל המצוה למוד מדרש הלכות 
ואגדות וכן הוא אומ' כי לא על הלחם לבדו יחיה 

האדם זה מדרש כי על כל מוצא פי יי' אילו הלכות וכן 
הוא אומ' חכם בני ישמח לבי וכן הוא אומ' בני אם 
חכם לבך ר' שמעון בן יוחי אומ' אין לי אלא אביו 
שבארץ אביו שבשמים מניין ת"ל גם אני לרבות 

אביו שבשמים אשר אנכי מצוה היום לעשותם 
למה נאמ' לפי שהוא אומ' כי אם שמור תשמרון 
שומע אני כיון ששומע אדם דברי תורה ישב לו 
ולא יעשה ת"ל לעשותם תשובה לעשותה למד 

אדם תורה הרי בידו מצוה אחת למד ושומר הרי בידו 



(ה)שתי מצוות ושימר ועשה אין למעלה הימנו 
לאהבה שמא תאמר הריני למד תורה בשביל 

שאקרי בשביל שאשב בישיבה בשביל שאריך 
ימים בעולם ת"ל למוד מכל מקום וסוף הכבו'

לבוא וכן הוא אומ' עץ חיים למחזיקים ותומכיה
מאושר חיים הם למוצאיהם תתן לראשך לוית חן 

בעולם הזה עטרת תפארת תמגנך בעולם הבא
אורך ימים בימ[י]נה בעולם הבא ובשמאלה עושר 

וכבוד בעולם הזה ר' אלעז' בר צדוק אומ' עשה 
דברים לשם פעולתן דבר בהן לשמן הוא היה אומ' 

ומה בלשצר שנשתמש בכלי מקדש וכלי חול 
היו נעקרו חייו מן העולם הזה ומן העולם הבא בכלי 

שבו נברא העולם הזה והעולם הבא על אחת כמה 
וכמה שיעקרו חייו מן העולם הזה ומן העולם הבא 

ללכת בכל דרכיו אילו דרכי מקום שנ' יי' יי' אל רחום וחנו'
ואומ' והיה כל אשר יקרא בשם יי' ימלט וכי היאך 

איפשר לו לאדם ליקרא בשמו של (אדם) מקום 
אלא נקרא המקום רחום שנ' חנון ורחום יי' אם אתה 

הוי חנון ועשה מתנות חנם נקרא המקום צדיק שנ' 
צדיק יי' צדקות (עש') אהב אף אתה הוי צדיק נברא

נקרא המקום חסיד שנ' כי חסיד נאם יי' לא א?ט?ור 

לעולם אף אתה הוי חסיד לכך נאמ' והיה כל אשר 
יקרא בשם יי' ימלט ואומ' כל הנקרא בשמי לכבודי
בראתיו יצרתיו ואומ' כל פועל יי' למענהו ולדבקה 
וכי היאך איפשר לו לאדם לעלות במרום ולהידבק 

באש והרי כבר נאמ' כי יי' אלקיך אש אכלה הוא ואו' 
כורסיה שביבין דינור אלא שעליתה ונטלת 
בשלום אלא כאילו עשיתה מלחמה ונטלתה 
למרום עלית שבית שבי דורשי אגדות אומ' 

רצונך שתכיר את מי שאמ' והיה העולם למוד 
אגדה שמתוך כך אתה מכיר את בוראך ומדבק 

בדרכיו עשיתם מה שעליכם אף אני אעשה 
מה שעלי והוריש יי' מוריש ואין בשר ודם את 

כל הגוים שומע אני כמשמעו ת"ל האלה אין לי 
אלא אלה מניין לרבות את מסעיהם ת"ל האלה 

מלפניכם שתהו אתם רבים והולכים והם מתמעטים 
והם מתמעטין והולכין וכן הוא אומ' מעט מעט 

אגרשנו מפניך לא אגרשנו (א)מפניך שנה אחת 
דברי ר' יצחק אמ' לו ר' אלעז' בן עזריה לפי שישר' 

צדיקים הן למה יראין מן החיה שני' כי עם אבני 
השדה בריתך וחית השדה השלמה לך ואם תאמ' 

למה יגע יהושע כל אותה הגיעה אלא לפי שחטאו 
ישר' ונגזר עליהם מעט מעט אגרשנו מפניך 

וירשתם גוים גדולים ועצומים מכם גדולים בקומה 
ועצומים בכח מכם אף אתם גדולים ועצומים אלא 

שהן גדולים מכם ר' אליעז' בן יעקב אומ' משל 
למה הדבר דומה לאדם שאמ' איש פלוני גבור וזה 

גיבור הא זה גבור שהלה גבור הימנו ד'א' מכם 



עוד למה נאמ' והלא כבר נאמ' שבעה גוים גדולים 
ועצומים ממך מה ת"ל מכם מלמד שאחד משבעה 

גוים גדול וקשה כנגד כל ישר' שנ' ואנכי 
השמדתי את האמורי מפניכם אשר כגובה ארזים 

גבהו כל מקום אשר תדרך כף רגלכם בו וגו'
אם ללמד על תחומי ארץ ישר' הרי כבר נאמ' 
מהמדבר והלבנון הזה מה ת"ל כל מקום אשר 
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תדרך כף רגלכם אמ' להם הקב"ה כל מקום אשר
תכבשו חוץ ממקומות האילו הרי היא שלכם או 
רשות בידם לכבוש חוצה לארץ עד שלא יכבשו 

ארץ ישר' ת"ל וירשתם גוים גדולים ועצומים 
ואחר כך כל מקום אשר תדרך כף רגלכם שלא 
תהא ארץ ישר' מטמאה בגילולים ואתם חוזרין

ומכבשין בחוצה לארץ הוי שכבשו חוצה לארץ 
מניין שמצוות נוהגות שם הרי אתה דן נאמ' כאן 

יהיה ונאמ' להלן יהיה מה יהיה האמור להלן מצות 
נוהגות שם אף יהיה האמור כאן מצוות נוהגות 

שם ואם תאמר מפני מה (לא) כבש דוד ארם 
נהרים וארם צובה ואין מצות נוהגות שם אמ' 

דוד עשה שלא כשורה התורה אמרה מי
שתכבשו ארץ ואחר כך תהו רשאין לכבוש 

חוצה לארץ והוא לא עשה כן אלא כבש ארם 
נהרים וארם צובה ואת היבוסי ממך סמוך 

לירושלם לא הוריש את היבוסי אמ' לו הקב"ה סמ'
לפלטרין (ל) שלו לא כבשתם היאך אתה מכבש 

ארם נהרים וארם צובה הרי שכבשו חוצה 
לארץ ומניין שכנגדו בים הרי הוא שלהם ת"ל 

מהמדבר והלבנון מן המדבר גבולכם ואין המדבר 
גבולכם אם המדבר כבשתם יהיה גבולכם והמדבר 

גבולכם מן המדבר הגדול נהר פרת מן הנהר גבולכם 
ואין הנהר גבולכם אם כבשתם יהיה גבולכם והנהר 

גבולכם עד הים גבולכם ואין הים גבולכם ואם 
כבשתם יהיה גבולכם וכן הוא אומ' וגבול ים והיה 
לכם הים הגדול וגבול יהיה גבולכם דהים גבולכם 

נמצאת אתה אומ' כל מקום שהחזיקו עולי בבל 
מארץ ישר' ועד כזיב לא נאכל ולא נעבד עולי 

בבל נאכל ולא נעבד ואילו ואילו נאכל ולא נעבד 
תחום מארץ ישר' ועד מקום שהחזיקו עולי בבל 

פרשת אשקלון חומות מגדל שרשן דר וחומות 
עכו מגיאתו וגיאתו עצמה מברתא ובזניתא 

קצרה וגלילא קבייתא דעייתא מצויא דעבתא 

כמותא דביריין פחורתא דייתיר נחלא דא בעאל 
בית ער מרעישתא לילא רבתא קרכא דבר סנגרא 

מיסף ספנתא נקיבתא דעייא תרנגולא עילאה 
דכיסרי בית סוכת ויונקת ורקם דאגרא וטרדכונא 

דזימרא דתחום בוצרא סקא וחשבון ונחלא דרד 



סכוטא נימרין עליה מוליא זרואי ורקם גיאה 
וגינאה דאשקלון ודרך גדולה ההולכת במדבר 

לא ית(י)יצב איש לפניך אין לי אלא איש או אומה 
ומשפחה מניין אשה בכשפיה מניין ת"ל לא 

יתיצב איש לפניך מכל מקום אם כן למה נאמ' 
איש אפילו כעוג מלך הבשן כעינין שנ' כי רק 

עוג מלך הבשן פחדכם ומוראכם הרי אם בפחדין
הן יראין הן אלא פחדכם על הקרובים מוראכם 

על הרחוקים וכן הוא אומ' ויהי כשמוע כל מלכי 
האמורי וגו' וכן רחב אומרת לשלוחי יהושע 

כי שמענו אשר הוביש יי' את מי ים סוף מפניכם 
וגו' ונשמע וימס לבבנו תאמר שלא תהו אנשי 

יריחו גדולים וקטנים והרי כבר נאמ' וישלח 
יהושע בן נון מן השינים! שנים אנשים וגו' את 

יריחו היתה בכלל ולמה יצאת להקיש אליה
מלמד שהיתה שקולה כנגד כולם כיוצא בו אתה 

אומ' אז ישיר משה ובני ישר' משה היה בכלל 
למה יצא מלמד שהיה שקול כנגד כולם כיוצא 
בו וידבר דוד ליי' את דברי השירה הזאת ביום

הציל יי' אותו מכף כל אויביו ומכף שאול שלש'
בני צרויה יואב ואבישי ועשאל עשאל היה

בכלל ולמה יצא אלא מלמד שהיה קשה 
כנגד כולן כיוצא בו והמלך שלמה אהב נשים 

נכריות ואת בת פרעה בת פרעה היתה בכלל ולמה 
יצאת מלמד שהיתה מחבבה יותר מכולן אמה

ביום שנתחתן שלמה לבת פרעה ירד גבריאל נעץ 
קנה בים ועלה שם נעצוץ ועליו כרך גדול של

רומי ביום שהעמיד ירבעם שני עגלים עמד
רומוס ורימולוס ובנו שם ציפורין ברומי 

יתן יי' אלקיכם למה נאמ' לפי שנ' שלש פעמים 
בשנה שמא יאמרו ישר' הרי אנו עולין להשתחות 

מי משמרת את ארצינו אמ' להם המקום עלו ושלכם 
אני שומר שנ' לא יחמוד איש ארצך ואם בעיניו 

אני חמודה כיצד הוא בא ליטול נכסים ובהמה 
וכך אתה מוצא בישר' עושין רצונו של 

מקום ומה נעמן אמר לאלישע ולא יותן נא לעבדך 
משא צמד פרדים אדמה והרי דברים קל וחומר 

ומה אם עפר הרי הוא מתיירא ליטול מארץ שלא 
ברשות כיצד הוא בא ליטול נכסים ובהמה כאשר 
ד(ו)יבר לכם היכן דבר את אימתי אשלח לפניך 

 סליק פסיקא 
ראה אנכי נותן לפניכם היום למה נאמ' לפי 

שהוא אומ' החיים והמות נתתי לפניך הברכה 
והקללה שמא יאמרו הואיל ונתן המקום לפנינו 

שני דרכים החיים והמות נלך באיזו דרך שנרצה 
ת"ל ובחרת בחיים משל לאחד שהיה יושב 
בפרשת דרכים והיו לפניו שני שבילין אחד 

מתחילתו מישור וסופו קוצין ואחד שתחילתו 



קוצין וסופו מישור והיה מודיע עוברים ושבים 
אמ' להם אתם רואין שביל זה שתחילתו מישור 
כשתים ושלש פסיעות אתה מהלך בקוצים וסופו

לצאת במישור כך אמ' להם משה לישר' אתם 
רואין את הרשעים שמצליחין בשנים ושלשה 
ימים הם מצליחים בעולם הזה וסופן לידחות 

באחרונה ואומ' כי לא תהיה אחרית לרע ואומ' 
הנה דמעת העשוקים ואומ' הכסיל חובק את 

ידיו ואומ' דרך רשעים כאפילה אתם רואים את
הצדיקים שמצטערים בעולם הזה כשנים ושלשה 

ימים הם מצטערים וסופן לשמח באחרונה שנ'
להטיבך באחריתך ואומ' טוב אחרית דבר 

מראשיתו ואומ' כי אני ידעתי את המחשבות 
אשר אני חושב ואומ' אור זרוע לצדיק ואומ'

אור צדיקים כאור נוגה ר' יהושע בן קרחה אומ' 

משל למלך שעשה סעודה והזמין כל האורחים 
והיה אוהבו מיסב ביניהם והיה דומה ליטול מנה יפה 

ולא היתה בו דיעה וכן הוא אומ' אשכילך ואורך 
בדרך זו תלך כיון שראה שאין בו דיעה אחז את 

ידו והניחה את המנה היפה וכן הוא אומ' (וכן
הוא אומ' כ) יי' מנת חלקי וכוסי יש לך אדם שנותן 

לו חלקו ואינו משמח בחלקו אבל ישר' מודין 
מקלסין שאין חלק יפה כחלקן ולא נחלה כנחלתן 

ולא גורל על גורלן והן מודין ומשבחין על כך 
וכן הוא אומ' חבלים נפלו לי בנעימים אברך את 

יי' אשר יעצני ברכה וקללה הברכה אשר תשמעו 
וקללה אשר לא תשמעו כיוצא בו אתה אומ' הלא 

הגלילי אם תיטיב שאת ר' אלעז' בנו של ר' יוסי 
(נצור) הברכה והקללה אומ' מי לחשך אמרה תורה

הברכה אם תשמעו כיוצא בו אתה אומ' מות וחיים 
ביד לשון אוהב את (התורה) הטובה אוכל פרותיה 

ואוהב את הרעה אוכל פירותיה ר' אליעזר בנו 
של ר' יוסי הגלילי (הגל') אומ' מי לחושך שאמרה

תורה נצור לשונך מרע כיוצא בו אתה אומ' 
מי לחשך הן צדיק בארץ ישולם ר' אליעז' בנו 
של ר' יוסי הגלילי אומ' מי לחשך אמרה תורה 

כל פועל יי' למענהו והקללה אם לא תשמעו 
נמצינו למידין שלא צוה יעקב אבינו את בניו 
אלא מי שכלו ימיו משנטה למות משראה כל 

ניסים שנעשו בו לכך נאמ' במשה אחרי הכותו 
את סיחון מלך האמורי וסרתם מן הדרך מדרך 
חיים לדרך המות מן הדרך אשר ציותי אתכם 

ללכת אלקים אחרים מיכן אמרו המודה בע"ז כופר 
בכל התורה כולה  וכל הכופר בע"ז כמודה בכל

התורה כולה  והיה כי יביאך אין והיה אלא 
מיד כי יביאך קבל עליך מצוה האמורה בשכר 

שתבוא ותירש ונתתה את הברכה על הר 
גריזים והקללה אל הר עיבל והרי כבר נאמ' ואלה 



יעמדו על הקללה ונתתה את הברכה על הר 
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גריזים שיכול שיהו כל הברכות קודמות לקללות 
אלא להקיש קללות לברכות מה קללות בקול רם 
אף ברכות בקול רם מה קללות בלשון הקודש אף 

ברכות בלשון הקודש מה קללות בכל' ופרט אף
ברכות בכלל ופרט מה קללות אילו ואילו עונין

אמן אף ברכות אילו ואילו עונין אמן הפכו (ברכות)
פניהם בשעת ברכות אל הר גריזים ובשעת קללות
אל הר עיבל  הלא המה בעבר הירדן מעבר לירדן 

ואילך דברי יהודה אחרי דרך מבוא השמש 
מקום שחמה זורחת ולהלן הוא אומ' ויעבר 

אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורא מה 
אילון האמור כאן שכם אף אילון האמור כאן 

שכם אמ' ר' אלעז' בר' יוסי אמרתי להם לסופרי 
כותיים זייפתים את התורה ולא הנחתים בה כלום 

שכתבתם אצל אילוני מורה שכם אף אנו 
מודים שזה הוא הר הגריזים והר עיבל שבין 

הכותיים שנ' הלא המה בעבר הירדן הסמוכין בעבר
הירדן אחרי דרך מבוא השמש מקום שאין

חמה שוקעת בארץ הכנעני לא היה אלא מן 
החיים היושב בערבה לא היה אלא בין ההרים 

מול הגלגל אין אילו רואין את הגלגל ר' אליעזר
אומ' לא בא הכת' אלא להראותם דרך בדרך 

שהראם בראשונה בדרך זו לכו אל תלכו בשדות 
ביישוב ולא במדבר ולא במישור ולא בהרים  כי 

אתם עוברים את הירדן לבא לרשת את הארץ 
מעבירתכם את הירדן אתם יודעים שאתם 

יורשים את הארץ אשר יי' אלקיכם נותן לכם 
בזכותכם וירשתם אותה וישבתם בה בשכר 
שתירש תשב ושמרתם זו משנה ועשיתם זו 
מעשה את כל החוקים אילו המדרשות ואת 

המשפטים אילו הדיינין אשר תשמע זו משנה
לעשות זו מעשה בארץ יכול יהו כל המצוות

כולן נוהגות בחוצה לארץ ת"ל כל הימים אשר
אתם חיים על האדמה אחר שריבה הכת' מיעט

הרי אנו למידין אותן ממה שאמור בעיניין (שנ')
מה אמור בעינין אבד תאבדון את כל המקומות מה 

ע"ז שהיא מ[י]וחדת שהיא מצות הגוף שאין תלויה 
אלא בארץ ובחוצה לארץ ושתלויה בארץ אינה

נוהגת (בחוצה לארץ) אלא בארץ חוץ מן הערלה 
והכלאים ר' אליעזר אומ' אף החדש  אבד 

תאבדון את כל המקומות מניין אתה אומ' שאם קצץ 
אשירה והחליפה אפילו עשר פעמים שחייב 

בקציצה ת"ל אבד תאבדון את כל המקומות וגו' מגיד 
שהיו כנעניים שטופים בזימה ובע"ז יותר מכל אומות 

העולם אשר אתם יורשים אותם את אלקיהם 



שלא תעשו כמעשיהם ויבואו אחרים וירשו אתכם 
ר' יוסי הגלילי אומ' אפילו עובדין את ההרים 

ואת הגבעות אתה מצוה לאבדן ת"ל על ההרים 
הרמים אלהיהם על ההרים תחת כל עץ אלהיהן ולא

רענן אלהיהן ועל הגבעות אלהיהן ולא הגבעות
אלהיהן מפני מה אשירה פסולה אמ' ר' עקיבא 

אני אדון לפניך מתני' דע שם ע"ז לכך נאמ' על 
ההרים הרמים ונתצתם את מזבחותם זו אבן

שחצבה מתחילה לע"ז ואשיריהם תשרפון באש
זו אשירה שנעשת מתחילה ע"ז ופסילי אלהיהן

תגדעון זו שהיתה נטועה ועבדה ד'א' ונתצתם
את מזבחותם מיכן אמרו שלש אשירות הן

אילן שנטעו מתחילה לע"ז הרי זה אסור שנ' 
ואשריהן תשרפון באש החליף נוטל מה 

שהחליף שנ' ופסילי אלהיהן תגדעון לא החליף 
שהעמיד תחתיו ע"ז וסילקו הרי זה מותר שנ' 

ואבדתם את שמם לא תעשון כן ליי' אלקיכם שלש 
בתים הם בתים שבנאם מתחילה לע"ז הרי זה אסור 

שנ' אבד תאבדון חידש נוטל מה שחידש שנ' 
ואיבדתם את שמם לא תעשון כן ליי' אלקיכם לא 

חידש אלא שהכניס לתוכו ע"ז והוציאו הרי זה 
מותר שנ' ונתצתם את מזבחותם ניתצתה את המזבח 

הנח לו ושיברתה את המצבה הנח לה יכול אתה 

מצווה לרדוף אחריהן בחוצה לארץ ת"ל
ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא בארץ 
ישר' אתה מצווה לרדוף אחריהן ואי אתה 

מצווה לרדוף אחריהן בחוצה לארץ ר' אליעז' 
אמ' מניין לקוצץ את האשירה שחייב בשור

ושה ת"ל ואבדתם את שמם אמ' לו ר' עקיבא מה 
אני צריך והלא כבר נאמ' אבד תאבדון ומה ת"ל 

ואבדתם לשנות את שמם או יכול לשבח ת"ל 
שקץ תשקצנו מניין לנוצץ אבן אחד מן ההיכל 
מן המזבח ומן העזרות שהוא בלא תעשה ת"ל 

ונתצתם את מזבחותם לא תעשון כן ליי' אלקיכם
ר' ישמע' אומ' מניין למוחק א[ו]ת [מן] השם שהוא בלא

תעשה שנ' ואיבדתם לא תעשון כן ליי' אלקיכם 
רבן גמליא' אומ' וכי תעלה על דעתך שישר' 

נותצין את מזבחותם חס ושלום אלא שלא 
תעשו כמעשיהם ויגרמו עונותיכם למקדש 

אבותיכם שיחרב כי אם אל המקום מכל שבטיכם
דרוש על פי נביא יכול תמתין עד שיאמר לך 

נביא ת"ל לשכנו תדרשו ובאת שמה דרוש 
ומוצא ואחר כך יאמר לך נביא וכן אתה מוצא 
בדוד זכור יי' לדוד אשר נשבע ליי' נדר לאביר

יעקב אם אבוא באוהל (יעקב) וגו' אם אתן שנת 
לעיני וגו' עד אמצא מקום ליי' שלא תעשה 

אלא על פי נביא שנ' ויבא גד החוזה אל דוד ביום 
ההוא ויאמר על דהקם ליי' מזבח בגורן ארונה 



היבוסי ואומ' ויחל שלמה לבנות את בית יי' 
בירושלם בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהן

כת' אחד אומ' באחד שבטיך וכת' אחד אומ' מכל
שבטיכם כיצד יתקיימו שני כתובים הללו יודעין

היו שבית המקדש עתיד לבנות בחלק יהודה 
ובינ[י]מן לפיכך הפרישו דושנה של יריחו מי 

אכלו כל אותן שנים בני קיני חותן משה אכלוהו 
ארבע מאות ושמונים שנה שנ' ובני קיני חותן 
משה נסעו מעיר התמרים אבל משנבנה הבית 

נסעו והלכו להם דברי ר' ישמעא' ר' יהוד' אומ' 
אצל יעבץ היו שהלכו ללמוד תורה שנ' ומשפחת 

סופרים יושבי יעבץ כת' אחד אומ' באחד 
שבטיך וכת' אחד אומ' מכל שבטיכם  בית הבירה 

משבט אחד באחד שבטיך זו שילה מכל 
שבטיכם זו ירושלים וכן הוא אומ' ויקן דוד את 

הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים וכת' אחד 
אומ' ויתן דוד לארנון במקום שיקלי (כסף) זהב 

משקל שש מאות כיצד יתקיימו שני כתובים 
שנים עשר שבטים נטל חמשים מכל שבט 

ושבט נמצאו לכל השבטים שש מאות שקלים 
לשום את שמו שם נאמ' כאן שמו ונאמ' להלן 

שמו מה שמו האמור להלן בלשון קודש אף 
שמו האמור כאן בלשון קודש מה שמו האמור 

להלן ברכת כהנים אף שמו האמור כאן ברכת כהנים 
אין לי אלא במקדש בגבולין מניין ת"ל בכל מקום 
אשר אזכיר את שמי אם כן למה אתה אומ' לשום 
את שמו שם במקדש אתה אומ' את השם ככתבו 
ובמדינה בכינוי ובאת שמה והבאתם שמה למה 
נאמ' לפי שהוא אומ' אלה תעשו ליי' במועדיכם 

יכול אין לי אלא קרבן ברגל בלבד מניין לקרבנות
שהוקדשו לפני הרגל שיבואו ברגל ושהוקדשו

ברגל שיבואו ברגל קרבנות יחיד שהקודשו לפני
הרגל שיבואו ברגל ושהוקדשו ברגל שיבואו 

ברגל ת"ל אלה תעשו ליי' במועדיכם לרבות עולות 
ומנחות להתיר שיבואו כולן ברגל יכול רשות ת"ל 
אלה תעשו ליי' אם להתיר כבר התירן אם כן למה 

נאמ' אלה תעשו ליי' במועדיכם לקובען שכולן
יבואו ברגל יכול באיזה רגל שירצה ת"ל ובאת 

שמה והבאתם שמה אם להתיר כבר התירן
לקבוע כבר קבע אם כן למה נאמ' ובאת שמה
לקובעו חובה שלא יבואו אלא ברגל הראשון 

שקבע ושפגע בו יכול אם עבר רגל אחד ולא הביא 
יהא עובר עליו משום בל תאחר ת"ל אלה תעשו 

338
ליי' במועדיכם עדיין אין עובר עליו משום בל 

תאחר עד שיעברו רגלי כל השנה כולה עולותיכם 
עולות יחיד ועולות ציבור וזבחיכם זבחי שלמי 



יחיד וזבחי שלמי ציבור ומעשרותיכם ר' עקיבא 
אומ' בשני מעשרות הכת' מדבר אחד מעשר 
בהמה ואחד מעשר דגן ותרומת ידכם אילו 

הביכורים כעיניין שנ' ולקח הכהן הטנא מיד(י)ך 
ובכורות זה הבכור בקרכם וצאנכם אילו חטאות 
ואשמות ואכלתם שם לפני יי' אלקיכם במחיצה 

ושמחתם נאמ' כאן שמחה ונאמ' להלן שמחה 
מה שמחה האמור להלן שלמים אף שמחה 

האמור כאן שלמים בכל משלח ידכם בכל מה 
שאתם שולחים ידיכם ברכה אשלח בו אתם 

ובתיכם זו אשתו אשר ברכך יי' אלקיך הכל לפי 
הברכה הביא לא תעשון ככל אשר אנחנו עושין
פה חובה בבית עולמים ורשות בבמה ד'א' לא 

תעשון צאו ועשו מיכן אמרו עד שלא הוקם 
המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבכורות 

משהוקם המשכן נאסרו הבמות (וע"ז בכה') ועבוד' 
בכהנים עד שלא באו לשילה הותרו הבמות באו 

לשילה נאסרו הבמות באו לנוב וגבעון הותרו 
הבמות באו לירושלם נאסרו הבמות מכאן ואילך 

לא הותרו ד'א' לא תעשון ככל אשר אנחנו 
עושין פה היום אנו מטלטלין את המשכן 

מש[נ]בוא לארץ אין אנו מטלטלין את המשכן
היום אנו אסורין ר' יהודה אומ' משנבוא לארץ 
אין אנו אסורין בבמה ר' יהודה אומ' יכול יהא 

ציבור מקריב בבמה ת"ל איש היחיד מקריב בבמה 
ואין הציבור מקריב בבמה איש כל הישר 

בעיניו כל שנדר ונידב קרב יחיד שאין נדר ונידב 
אין קרב בבמה ר' ישמע' אומ' היום אנו 

מקריבין חטאות ואשמות משנבוא לארץ אין 
מקריבין חטאות ואשמות עד מתי כך כי לא 

באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה ליתן 

היתר בבמה אל המנוחה ואל הנחלה נחלה זו
שלה מנוחה זו ירושלים שנ' זאת מנוחתי עדי 

עד דברי ר' שמעון ר' יהוד' אומ' הן חילוף הדברים
ועברתם את הירדן וישבתם בה ר' יהוד' אומ' 

שלש מצוות נצטוו בני ישר' בשעת כניסן 
לארץ למנות להם מלך לבנות להם בית הבחירה 
להכרית זרעו עמלק ואינו יודע איזה יקדום אם 

למנות להם מלך אם לבנות להם בית הבחירה אם 
להכרית זרע עמלק ומה ת"ל יד על כס יק' 
משישב המלך על כס יה' אתה מכרית זרע 

עמלק מניין שכסא יי' זה מלך שנ' וישב שלמה 
על כסא יי' ועדיין אינו יודע אם לבנות להם בית 
הבירה אם להכרית זרעו של עמלק ת"ל אשר יי' 
אלקיכם מנחיל אתכם ואומ' והיה כי ישב המלך 

בביתו ויי' הניח לו ואומ' ויאמר דוד אל נתן ראה 
נא אנכי יושב בבית ארזים היו שם שתי

מחיצות מחיצה לקודשי הקדשים ומחיצה



לקדשים קלים עולותיכם עולת יחיד ועולת 
ציבור זבחיכם זבחי שלמי ציבור וזבחי שלמי 
יחיד מעשרותיכם בשני מעשרות הכת' מדבר
אחד מעשר דגן ואחד מעשר בהמה ותרומת 

ידכם אילו הביכורים ונדבותיכם לרבות נדרים 
ונדבות שלא יביא מן המובחר ואין לי אלא 

נדרים ונדבות מניין לרבות בכורות ומעשרות 
וחטאות ת"ל מבחר נדריך וכל מבחר נדריכם ד'א'

אם נאמרו למעלה למה נאמרו למטה ראשונה
לעיניין שילה שנייה לעיניין ירושלים 

ושמחתם נאמ' כאן שמחה ונאמ' להלן שמחה 
מה שמחה האמור להלן שלמים אף שמחה 

האמור כאן שלמים לפני יי' אלקיכם במחיצה 
אתם ובניכם ובנותיכם חביב קודם והלוי אשר 

בשעריכם בכל מקום שאתה מוצא את הלוי
הזה לומר תן לו מחלקו אין לו חלק תן לו מעשר 

עני אין לו מעשר עני תן לו שלמים השמר 

בלא תעשה פן תעלה עולותיך ולא עולות גוים 
דברי ר' שמעון ר' יהוד' אומ' ולא עולות גוים

שהוקדשו בחוצה לארץ בכל מקום אשר תראה 
מעלה אתכם בכל שיאמר לך הנביא כדרך 

שהעלה אליהו בהר הכרמל כת' אחד אומ' באחד
שבטיך וכת' אחד אומ' מכל שבטיכם זו היא 

שר' יהוד' אומ' כסף מכל שבטיכם בית הבחירה 
משבט אחד שם תעלה עולותיך אין לי אלא 

עולה שאר קורבנות מניין ת"ל שם תעלה ועדיין 
אני שומע עולה שהיא בעשה ולא תעשה 

שאר קדשים שלא יהו בעשה מניין ת"ל שם 
תעלה עולותיך עולה בכלל היתה ולמה יצאת 

להקיש מה עולה מיוחדת שהיא בעשה ולא 
תעשה כך כל שהיא בעשה הרי היא בלא תעש'

רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר במה הכת' 
מדבר אם בבשר תאוה הרי כבר אמור אם 

באכילת קדשים כבר אמור הא אינו אומ' אלא 
בפסולי המוקדשין שיפדו יכול יפדו מכל מום 
עובר ת"ל רק תזבח ואכלת ולא גיזה בשר ולא

חלב יכול יהו אסורין לאחר זביחה ת"ל כברכת יי' 
אלקיך אשר נתן לך בכל שעריך יכול אם קדם 

מום קבוע להקדישן ונפדו יכול יהו אסורין ת"ל 
רק מניין שאין נשחטין אלא על מום קבוע 

אמרת קל וחומר הוא ומה בכור שאינו נוהג 
בכל הוולדות יוצא לחולין של בפידיון אין 

נשחטין אלא על בעל מום קבוע קדשים שאין 
נוהגין בכל הוולדות אינו דין שלא יהו נשחטין 
אלא על מום קבוע לא אם אמרת בבכור שכן 

קדושתו מרחם וקדושה חלה עליו על בעל מום
קבוע תאמר בקדשים שאין קדושתו מרחם

ואין קדושה חלה עליהן על בעל מום קבוע ת"ל 



בשעריך שעריך לגזירה שוה מה שעריך האמו' 
להלן אין נשחט אלא על קבוע אף שעריך

האמור כן אין נשחט אלא על בעל מום קבוע
 

טמא יאכלנו אין לי אלא טמא טהור מניין ת"ל 
יאכלנו הטמא והטהור יחדו יאכלנו מגיד 

ששניהם אוכלין בקערה אחת ואינם חוששין
יכול אף תרומה נאכלת על קערה ת"ל יחדו יאכלנו 

זה נאכל מתוך קערה אחת ואין תרומה נאכלת 
מתוך קערה אחת יכול יהו חייבין במתנות ת"ל כצבי 

אוציאנו מכלל מתנות ולא אוציאנו מכלל חזה 
ושוק ת"ל אך מה הצבי כולו מותר יכול אף זה כולו 

מותר ת"ל רק ר' שמעון יכול כשם שנתנה תורה 
מחיצה בין קדשי הקדשים לקדשים קלים בזמן 

שהן בעלי מומין כך נתנה תורה מחיצה בין קדשי 
הקדשים לקדשים קלים בזמן שהן בעלי מומין 
ת"ל כצבי וכאיל מגיד הכת' שכשם שלא נתנה 
תורה מחיצה בין קדשי הקדשים לקדשים קלין 

שהן בעלי מומין  רק הדם לא תאכלו לאו 
אחד יש לך ואין לך שני לאוין בדם המוקדשי' 

ת"ל רק הדם לא תאכלו לאו אחד יש בו ואין בו 
שני לאוין על הארץ תשפכנו לא תוך ימים ולא 

תוך נהרות ולא תוך כלים על הארץ תשפכנו ולא 
תוך מים עצמן כמים מה מים מותר בהנאה אף 
דם מותר בהנאה ומה מים מכשיר את הזרעים 

אף הדם מכשיר את הזרעים מה מים פטורין
מלכסות אף הדם פטור מלכסות לא תוכל 

לאכול בשעריך ר' יהושע בן קרחה אומ' יכול 
אני אכל איני רשאי כיוצא בו אתה אומ' 

ואת היבוסי יושב ירושלים לא יכלו להורישם 
יכול היו אבל אין רשאין מעשר אין לי אלא 

טהור טמא מניין ת"ל ויצהרך ר' שמעון אומ' 
מכלל שנ' לא אכלתי בא(ו)ני ממנו ולא בערתי

ממנו בטמא היכן הוא מוזהר איני יודע ת"ל 
לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך 

תירושך ויצהרך יכ[ו]ל הנותן במתנה יהא חייב 
לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך תירוש'

ויצהרך מעשר האוכל חייב ואין הנותן במתנה 
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חייב ר' יוסי הגלילי אומ' מניין יכול לא יהו חייבי'
אלא על טבל שלא הורם ממנו כלום מניין (שלא)

הורם ממנו תרומה ולא הורם מעשר 
ראשון ולא הורם ממנו מעשר שיני ולא הורם
ממנו מעשר עני ואפילו מעשר עני מניין ת"ל 

לא תוכל לאכול בשעריך ר' שמעו' אומ' לא בא 
הכתו' אלא ליתן מחיצה בין קדשים לקדשים קלין

ותרומת ידיך אילו הביכורים וכי מה בא הכת' 
ללמדנו אם לאכול ביכורים חוץ לחומה קל וחומ' 



ממעשר ומה מעשר שמותר לזרים האוכל ממנו 
חוץ לחומה עובר בלא תעשה ביכורין שהן אסורי' 

לזרים האוכל ממנו חוץ לחומה אינו דין שיהו 
עוברין בלא תעשה הא לא בא הכת' ללמדנו אלא 

לאכול ביכורים עד שלא קרא עליהן שעובר 
בלא תעשה נדבתך אילו תודה ושלמים וכי מה 

בא הכת' ללמדנו אם אוכל תודה ושלמים שחייב'
עליהם משום פיגול ונותר וטמא האוכל ממנו 
חוץ לחומה אינו דין שיהא עובר בלא תעשה

הא לא בא הכת' אלא לאוכל תודה ושלמים לפני 
יי' שעובר בלא תעשה ובכורות זה הבכור וכי בא 

הכת' ללמדינו אם לאכול בכור חוץ לחומה קל וחומ'
ממעשר לפני זריקת דמים קל וחומר מתודה 

ושלמים ומה תודה ושלמים שמותר לזרים 
האוכל מהן לפני זריקת דמים אינו דין שיהא 

עובר בלא תעשה  בקרך וצאנך זו חטאת 
ואשם וכי מה בא הכת' ללמדך אם באוכל חטאת 

ואשם חוץ לחומה קל וחומר ממעשר לפני 
זריקת דמים קל וחומ' מתודה ושלמים לאחר 

זריקת דמים קל וחומר מן הביכורים ומה בכור 
שהן קדשים קלים האוכל לפני זריקת דמים עובר 

בלא תעשה חטאת ואשם שהן קדשי קדשים 
האוכל ממנו לפני זריקת דמים אינו דין שיהא 

עובר בלא תעשה הא לא בא הכת' ללמדך אלא 
לאוכל חטאת ואשם חוץ לקלעים שעובר 

בלא תעשה נדריך זו עולה וכי מה בא הכת' 
ללמדינו אם באוכל עולה חוץ לחומה קל וחומ'

ממעשר לפני זריקת דמים קל וחומר מתודה ושלמי'
לאחר זריקה קל וחומר מן הבכור חוץ לקלעים קל 

וחומר מחטאת ואשם ומה חטאת ואשם
שמותרין באכילה האוכל מהן חוץ לקלעים עובר 

בלא תעשה (הא לא בא הכת') עולה שאסורה 
באכילה האוכל ממנה חוץ לקלעים אינו דין 

שיהא עובר בלא תעשה הא לא בא הכת' ללמדך 
אלא לאוכל עולה לפני זריקת דמים ובין לאחר

זריקת דמים בין לפנים מן הקלעים בין חוץ לקלעים 
שעובר בלא תעשה כי אם לפני יי' אלקיך זו 

שילה תאכלנו במקום אשר יבחר יי' אלקיך זו 
ירושלים אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך חביב 

חביב קודם  והלוי אשר בשעריך כל מקום שאתה 
סומך לוי הזה לומר תן לו מחלקו אין חלקו תן לו 
מעשר עני אין לו מעשר עני תן לו שלמים השמר 
בלא תעשה פן בלא תעשה פן תעזב את הלוי כל 

ימיך אפילו שמיטין ויובלות על אדמתך ולא 
בגולה כי ירחיב יי' אלקיך את גבולך עשה מצוה 
האמורה בעיניין שבשכרה ירחיב יי' אלקיך את 

גבולך כאשר דבר לך ומה דבר לך אל ארץ קיני 
וקניזי וקדמוני ר' אומ' כבר אילו אמורין ומה דיבר 



מפאת קדים ועד פאת ים דן אחד יהודה אחד 
אשר אחד דאמרת אוכלה בשר ר' ישמע' אומ' 

מגיד שבשר תאוה נאסר להן לישר' במדבר 
ומשבאו לארץ התירו להם חכמים ר' עקיבא 

אומ' לא בא הכת' ללמדך אלא מצוות האמורות 
בו ר' אלעז' בן עזריה אומ' לא בא הכת' אלא 
ללמדך דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא 

לתיאבון יכול (מ) יקח מן השוק ויאכל ת"ל וזבחת 
מבקרך ומצאנך הא אין אדם אוכל בשר עד שיהו 

לו בקר וצאן יכול יזבח כל צאנו וכל בקרו ת"ל וזבחת
מבקרך ומצאנך מבקרך ולאכול מבקרך ומצאנך

ולא כל צאנך כאשר ציויתיך מה קדשין 
בשחיטה אף חולין בשחיטה או מה קדשים 

במקום אף חולין במקום ת"ל וכי ירחק המקום
וזבחת ברחוק מקום אתה ואי אתה זובח בקרוב 
מקום פרט לחולין שנשחטו בעזרה אין לי אלא 

תמימין בעלי מ[ו]מין מניין ת"ל ושחטו פתח אהל 
מועד (או מה קדשים בזמן) יכול אף חיה ועוף 

פתח אהל מועד ת"ל אותו אותו פתח אהל מועד 
ואין חיה ועוף פתח אהל מועד או מה קדשים 

בזמן אף חולין בזמן ת"ל ואכלת בשעריך בכל אות 
נפשך או מה קדשים במחיצה אף חולין 

במחיצה ת"ל ואכלת בשעריך או מה קדשים ביום 
אף חולין ביום ת"ל ואכלת בשעריך או מה 

קדשים בטהרה אף חולין בטהרה ת"ל הטמא 
יאכלנו אין לי אלא טמא טהור מניין ת"ל הטהור 

הטמא והטהור יחדו יאכלנו מגיד ששניהם
אוכלין בקערה מתוך אחת ת"ל יחדו יאכלנו זה 

נאכל מתוך קערה אחת ואין תרומה נאכלת מתוך 
קערה אחת יכול יהו חייבין בחזה ושוק ת"ל כצבי 

אוציאנו מכלל חזה ושוק אוציאו מכלל שתי 
כליות ויותרת הכבד ת"ל כאיל או מה צבי כולו 

מותר אף זה כולו מותר ת"ל אך כאשר יאכל את 
הצבי ואת האיל ר' אלעז' הקפר ברבי אומ' וכי מה 

הכת' למדינו בין צבי לאיל אלא הרי זה בא 
ללמד ונמצא למד מה בהמה בשחיטה אף חיה 

בשחיטה אף עוף אינו אלא מדברי סופרים 
ד'א' כאשר ציויתיך מלמד שלא נצטווה משה 

רבינו על הוושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף 
ועל רוב שנים בבהמה  רק חזק לבלתי אכול הדם 
ר' יהוד' אומ' מגיד שהיו שטופין בדם קודם מתן 
תורה יכול אף משקבלו אותה בשמחה מהר סיני
אמ' ר' שמעון בן עזאי והרי שלשה מצות עשה 
בתורה כיוצא בזה לומר לך מן הדם שאין בכל 

המצות קל (וחומ') ממנו הזהירך הכת' עליו שאר כל 

מצות על אחת כמה וכמה ר' שמעו' אומ' כל מצוה 
שקיבלו אותה מהר סיני בשמחה עדיין עושין 



אותה בשמחה רבן שמעו' בן גמליא' אומ' כל מצוה 
שמסרו ישר' נפשם עליה בשעת השמד נוהגין 

אותה בפרהסיא וכל מצוה שלא מסרו ישר' עליה 
בשעת השמד נפשם עליה עדיין מרופה היא 

בידן כי הדם הוא הנפש מגיד מה גרם ולא תאכל 
הנפש עם הבשר זה אבר מן החי והלא דין הוא ומה 

בשר בחלב שמותר לבני נח אסור לישר' אבר מן 
החי שאסור לבני נח אינו דין שיהא אסור לישר' 

יפת תואר וכל הדומין לה יוכיחו שאסורה לבני נח 
שיהא מותר לישר' אף אתה אל תתמה על אבר 

מן החי שא'ע'פ' שאסור לבני נח שיהא מותר לישר' 
ת"ל ולא תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי ר' 

חנינא אומ' זה הדם מן החי לא תאכלנו לרבות 
בשר בחלב והרי דין הוא ומה נבילה שאין חייבין 

על בישוליה חייבין על אכילתה בשר בחלב שחייב'
על בישולו אינו דין שחייבין על אכילתו כלאי 

זרעים יוכיחו שחייבין על זריעתן ואין חייבין על 
אכילתן ואף אתה אל תתמה על בשר בחלב 

שא'ע'פ' שחייבין על בישולו לא יהו חייבין על 
אכילתו ת"ל לא תאכלנו לרבות בשר בחלב ר' אליעז' 

אומ' ומה פסח שאין חייבין על בישולו חייבין על 
אכילתו בשר בחלב שחייבין על בישולו אינו דין 
שחייבין על אכילתו פיטום הקטורת יוכיח שחייב

על פיטומה ואין חייב על ריחו אף אתה אל תתמה 
על בשר בחלב שא'ע'פ' שחייבין על בישולו שלא 

יהו חייבין על אכילתו ת"ל לא תאכלנו לרבות בשר 
בחלב רבן גמליא' בר' אומ' הרי הוא אומ' רק חזק 

לבלתי אכול הדם מה דם שאין בכל המצות על אחת 
כמה וכמה רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך 

תשא ובאת במה הכת' מדבר אם בקדשי ארץ 
ישר' הרי כבר נאמ' הא אין מדבר אלא בקדשי 
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חוצה תשא ובאת שחייב בטיפול הבאתי עד 

שיביאם לבית הבירה ר' יהודה אומ' עד באר הגולה
חייב באחריותן מבאר הגולה ואילך אין חייב 

באחריותן יכול אף בכור ומעשר ת"ל נדריך קדשי'
שהן באין בנדר ובנדבה יצאו בכור ומעשר שאין 

באין בנדר ובנדבה יכול שאני מוציא חטאת ואשם 
ת"ל קדשיך להביא חטאת ואשם להוציא את 

בכור ומעשר אחר שריבה הכת' מיעט מביא אני 
את חטאת ואשם שאין לה פרנסה אלא 
במקומן ומוציא אני את הבכור ומעשר 

שיכולין לפרנס בכל מקום ר' עקיבא אומ' בתרומת 
קדשים הכת' מדבר תשא ובאת יכול אף בכור 

ומעשר ת"ל ונדריך יכול יהא מעשר בהמה נוהג
בשותפות ת"ל אשר יהיו לך יכול שאני מוצא

את האחין שקנו בתפוסת הבית ואחר כך חלקו 
ת"ל אשר יהיו לך בן עזאי אומ' יכול יהא מעשר 



בהמה נוהג ביתום ת"ל רק ועשית עולתיך הבשר 
והדם ר' יהושע אומ' אם אין בשר אין דם אם אין 
דם אין בשר ר' אליעזר אומ' ודם זבחיך ישפך דם
א'ע'פ' שאין בשר מה אני מקיים ועשית עולותיך 
הבשר והדם מקיש דם לבשר מה דם בזריקה אף 

בשר בזריקה אף בשר בזריקה יכול יהא עומד 
ברחוק ועומד וזורק ת"ל וערך הכהן אתם עומד 

בקרוב וסודרין על גבי המערכה מכלל שנ' והקטיר 
הכהן את הכל המזבחה לרבות את העצמות וגידין 

והקרנים והטפליים יכול א'ע'פ' שפירשו ת"ל 
ועשית עולותיך הבשר והדם יכול יחלוץ גידין 
ועצמות ויחלוץ דם ויעלה בשר על גבי המזבח 
ת"ל את הכל הא כיצד מחוברין וקרבו ופרשו 

אפילו הן בראשי המזבח יורדין מניין לכל קדשים 
שטעונין מתן דמים ויסוד ושפיכה אחת על גבי 

המזבח ת"ל ועשית מניין למעשר ופסח שאם
נתנן מתנה אחת שכיפר ת"ל ועשית עולותיך 

מניין למעשר שלא יתנם במתנה אחת ת"ל ודם
 

זבחיך ישפך ר' ישמע' אומ' בתמורת קדשים הכת' 
מדבר תשא ובאת אל המקום הרי הוא בא אל 

המקום מה יעשה לו ת"ל ועשית עולותיך הבשר 
והדם מה עולה טעונה הפשט וניתוח וכליל 

לאישים אף תמורתה כיוצא בה מה עולה טעונה 
מתן יסוד ושפיכה אחת על גבי המזבח אף תרומתה 

(כז) כיוצא בה מה עולה טעונה מתן יסוד ושפיכה
אחת ואיברין שפקעו מעל גבי המזבח שמחזירין על

המערכה אף תרומתה כיוצא בה  כל הקדשים
אינם מותרין בבשר אלא לאחר זריקת דמים אף 

תרומתן כיוצא בהן שמור ושמעת אם שמעת 
מעט סופך לשמוע הרבה אם שמרת מעט סופך 

לשמור הרבה אם מה שמרת ששמעת סופך 
לשמור מה שלא שמעת שמור מה שבידך סופך 
לשמור לעתיד לבא ד'א' זכה אדם ללמוד תורה 

לו ולדורותיו ולדורי דורותיו עד סוף כל הדורות 
ד'א' כל שאינו בכלל משנה אינו בכלל מעשה את 

הדברים האלה אשר אנכי מצוה אתכם שתהא 
מצוה קלה חביבה עליך כמצוה חמורה כי תעשה 

הטוב והישר הטוב בעיני שמים והישר בעיני 
אדם דברי ר' עקיבא ר' ישמעא' אומ' הישר בעיני 

שמים והטוב בעיני אדם וכן הוא אומ' ומצא חן 
ושכל טוב בעיני אלקים ואדם  כי יכרית יי' אלקיך 

את הגוים האלה עשה מצוה אחת האמורה 
בעיניין שבשכרה יכרית יי' אשר אנכי שמח
בשכר שתבוא ותירש וירשת אותם וישבת 

בארצם מכלל שנ' וירשתם וישבת בעריהם ובבתיה'
יכול אתה רשאי להוסיף על הביניין ת"ל וירשת 
אותם וישבת בעריהם ובבתיהם כל מקום שאתה 

רוצה לבנות בנה  ד'א' וירשת אותם וישבת בעריה'



מעשה בר' יהודה בן בתירה ור' מתיא ור' חנינא בן 
אחי ר' יהושע ור' יונתן שהיו יוצאין חוץ לארץ 

והגיעו לפלטין ויזכרו את ארץ ישר' וזקפו את
עיניהם וזלגו עיניהם דמעות וקרעו בגדיהם וקרא

המקרא הזה וירשתה וישבתה בה ושמרת לעשות 
אמרו ישיבת ארץ ישר' שקולה כנגד כל המצוות 

שבתורה מעשה בר' אלעז' בן שמוע ור' יוחנ' הסנדלר 
שהיו הולכין בנציבין אצל ר' יהוד' בן בתירה ללמוד 

תורה ממנו והגיעו לציידן וזכרו את ארץ ישר' 
וזקפו את עיניהם וזלגו דמעותיהן וקרעו (דמעו') 
בגדיהן וקראו את המקרא הזה וירשת וישבת בה 
ושמרת לעשות את החוקים האלה אמרו ישיבת 

ארץ ישר' שקולה כנגד כל מצוות שבתורה חזרו 
ובאו להן למקומן  השמר בלא תעשה פן בלא

תעשה ואל בלא תעשה פן תינקש אחריהן 
שמא תימשך אחריהם שמא להם תדמה שמא

תעשה כמעשיהם ויהיו לך למוקש אחרי 
השמדם מפניך מפני מה אני משמידו מפניך 

שלא תעשה כמעשיהם ויבואו אחרים 
שישמד מפניך ופן תדרש לאמר שלא תאמ' 

הואיל והן יוצאין באביטגיא אף אני יוציא
באביטגיא הואיל והן יוצאין בארגמן אף אני 
אצא בארגמן הואיל והן יוצאין בתלוסין אף
אני אצא בתלוסין ואעשה כן גם אני (אצא 
בארגמן) יש כן לעבודה ויש כן למשתעבד

מיכן אמרו כל דבר שמקריבין אותו למזבח אין 
מקריבין אותו לע"ז ואם הקריב חייב דבר 

שמקריבין אותו לע"ז אם מקריבין כיוצא בו 
חייב ואם לא פטור יכול יהו מקריבין חטאות 

ואשמות ת"ל כי כל תועבת יי' אשר שנא דבר 
השנאוי ומתועב למקום ד'א' לא נתכוונו 

להקריב אלא דבר שהמקום שונא כי גם את
בניהם ואת בנותיהם אין לי אלא בניהם ובנותיהם

אבות ואומהות! מניין ת"ל בניהם גם בנותיהם גם 
בניהן אמ' ר' עקיבא אני ראיתי גוי אחד שכפתו 
לאביו והניחו לפני כלבו ואכלו כל הדבר אשר 

אנכי מצוה אתכם שתהא מצוה קלה חביבה 
עליך כמצוה חמורה אותו תשמרו לעשות 

ר' אליעז' בן יעקב אומ' ליתן לא תעשה על כל 
עשה האמור בפרשה לא תוסיף עליו ולא תגרע 
ממנו מיכן אמרו הניתנין מתנה אחת שנתערבו 

(במתנה) בנתינתן מתנה אחת ר' אומ' לא תוסיף עליו
ולא תגרע ממנו מיכן אמרו הניתנין מתנה אחת

שנתערבו במתנה ינתנו מתנה ד'א' לא תוסיף עליו 
מניין שאין מוסיפין לא על הלולב ולא על הציצית 

ת"ל לא תוסיף מניין שאין פוחתין מהן ת"ל ולא 
תגרע ממנו מניין שאם פתח לברך ברכת כהנים לא 



יאמר הואיל ופתחתי לברך אומ' יי' אלקי אבותיכם 
יוסף עליכם ככם אלף פעמים ת"ל דבר אפילו דבר 

אפילו דבר אחד לא תוסיף עליו  כי יקום בקרבך 
נביא מה משה בכה אמר אף נביאים בכה אמר 
מה משה אמר מקצת וקיים מקצת אף נביאים 
אמרו מקצת וקיים מקצת מה משה אמר כלל 

ופרט אף הנביאים אמרו כלל ופרט או משה זקן 
ובן עמרם יכול יהו הנביאים כן ת"ל נביא מכל מקום 

או חולם חלום מכלל שנ' למשה פה אל פה אדבר
בו יכול אף הנביאים ת"ל או חולם חלום בקרבך 

לרבות את האשה ונתן אליך אות או מופת אות
בשמים וכן הוא אומ' והיו לאותות ולמועדים
ולימים ושנים מופת בארץ וכן הוא אומ' אם 

טל יהיה על הגיזה לבדה ועל כל הארץ יהיה חורב
ויעש יי' כן בלילה ההוא  ובא האות והמופת

אמ' ר' יוסי הגלילי ראה עד היכן הגיע הכת' סוף 
עובדי ע"ז ונתן להם ממשלה אפילו חמה ולבנה 
כוכבים ומזלות לעובדי ע"ז הא אינו מדבר אלא 

במי שהיו אומות מתחילה וחזרו להיות נביאי 
שקר כחנינה בן עזור לא תשמע אל דברי 

הנביא ההוא ולא אל החוזר בו אי אל חולם החלום 
ההוא ולא העוזר למפרע כי מנסה יי' אלקיכם בכל

לבבכם ובכל נפשכם אחרי יי' אלקיכם תלכו זה 
ענן ואותו תיראו שיהא מוראך עליכם ואת 
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ולא בקול נביאיו ואותו תעבודו בתורתו עיבדו
במקדש ובו תדבקו הפרישו מע"ז והדביקו למקום 
והנביא ההוא ולא אנוס או חלם החלום ההוא ולא 

העוזר למפרע כי מנסה יי' אלקיכם אתכם לדעת
הישכם אוהבים את יי' אלקיכם בכל לבבכם ובכל 

נפשכם אחרי יי' אלקיכם תלכו זה ענן ואותו תיראו 
שיהא מוראו עליכם ואת מצוותיו תשמורו 

מצות עשה ובקולו תשמעו ולא בקול נביאיו 
ואותו תעבודו בתורתו עיבדו במקדש ובו תדבקון 

הפרישו מע"ז והדביקו למקום והנביא ההוא 
ולא אנוס או חולם החלום ההוא ולא מוטעה 

יומת כי דבר סרה על יי' אלקיכם והרי דברים קל וחומ'
ומה אם זייף דברי חבירו חייב מיתה המזייף דברי

המקום על אחת כמה וכמה המוציא אתכם 
מארץ מצרים אפילו אין לו עליך אלא שפדאך 
מבית עבדים דייך להדיחך מן הדרך נאמ' כאן 

הדחה ונאמ' להלן הדחה מה הדחה האמור להלן 
בסקילה אף הדחה האמור כאן בסקילה ר' שמעון 

אומ' אין מיתתו של זה אלא (בסקילה) בחניקה
ד'א' להדיחך מן הדרך זו מצות עשה אשר צוך 

יי' אלקיך זו מצות לא תעשה (לא) ללכת בה לא 
האמור מקצת ומשייר מקצת ובערת הרע בקרבך



בער עושי הרעות מישר' כי יסיתך אחיך בן 
אמך אין הסתה אלא טעות שנ' אשר הסתה אותו 
איזבל אשתו אחרים אומ' אין הסתה אלא גירוי 
שנ' ועתה ישמע נא אדוני המלך את דברי עבדו 

כי יי' הסיתך בי ירח מנחה מכלל שנ' מכלל שנ'! לא 
יומתו אבות על בנים למדנו שאין מעידין זה על

זה אחיך זה אחיך מאביך בן אמך זה אחיך 
מאמך או בנך בנך מכל מקום או בתך בתך מכל 

מקום או אשת זו ארוסה חיקך זו נשואה או 
רעך זה הגר אשר כנפשך זה אביך בסתר לאמר 
מלמד שאין אומרין דבריהן אלא בסתר וכן הוא 

אומ' בנשף בערב יום באישון לילה ואפילה אבל 
דברי תורה אין נאמר אלא בפרהסיא שנ' חכמות 
בחוץ תרונה ברחובות תתן קולה בראש הומיות

תקרא וגו' נלכה ונעבדה אלקים אחרים ר' יוסי הגלילי 
אומ' הרי זה דברי גנאי לישר' שאומות העולם אין 
מניחין להן מה שמסרו להן אבותיהן וישר' מניחין 

מה שמסרו להן אבותיהן והולכין ועובדין ע"ז 
מאלקי העמים אשר סביבותיכם הקרובים מה

(ב) קרובין אתה יודע מהן רחוקין מקצה הארץ ועד 
קצה הארץ עד קצה הארץ אילו לבנה וחמה 

שמהלכין מסוף העולם ועד סופו לא תאבה לו 
מכלל שנ' ואהבת לרעך כמוך יכול אתה אוהב לזה 

ת"ל לא תאבה לו מכלל שנ' עזב תעזב עמו יכול 
אתה עוזב ת"ל ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך 

עליו מכלל שנ' לא תעמד על דם רעך יכול אי 
אתה רשאי לעמוד על דמו של זה ת"ל ולא תחוס 
עינך עליו ולא תחמול ולא תלמד עליו זכות ולא 
תכסה עליו אי אתה יודע לו חובה אי אתה רשאי 

לשתוק מניין ליוצא מבית דין וחייב שאין 
מחזירין אותו לזכות שנ' כי הרוג יצא זכאי מניין 
שמחזירין אותו לחובה ת"ל תהרגנו ידך תהיה בו 

בראשונה מצוה ביד הניסת להמיתו שנ' 
בראשונה לא מת ביד מנסה ימות ביד כל אדם ת"ל 

ויד כל העם באחרונה וסקלתו באבנים ומת 
יכול באבנים מרובות ת"ל באבן יכול אבן אחת 
ת"ל באבנים אמור מעתה אם לא מת בראשונה 
ימות בשנייה כי בקש להדיחך נאמ' כאן הדחה 

ונאמ' להלן הדחה מה הדחה האמור להלן בסקילה 
אף כאן בסקילה מעל יי' אלקיך המוציאך אפילו 

אין עליך אלא שהוציאך מארץ מצרים דייך
וכל ישר' ישמעו ויראו משמרין אותו עד הרגל 
וממיתין אותו (עד הרגל) ברגל שנ' וכל ישר' 

ישמעו ויראו דברי ר' עקיב' ר' יהודה אומ' אין 
מענין בבית דין אין לי אלא זה בלבד מניין לאומר 

אעבוד אלך אעבוד נלך נעבוד אלך אזבח נלך 
נזבח אקטר נלך ונקטר אנסך נלך וננסך אשתחוה 



נלך ונשתחוה ת"ל לא תוסיפו לעשות לא כדבר הרע 
ולא כזה יכול אף המגפף והמנשק והמרביץ 

והמרחיץ והסך והמלביש והמנעיל והמעטיף ת"ל
הזה זה בסקילה ואין כל אילה בסקילה כי תשמע 

ולא החוזר והמצותת יכול יהא רטוש ת"ל ודרשת 
וחקרת ושאלת היטב ודרשת (ה)מן התורה וחקרת

מן העדים ושאלת מן התלמוד באחת עריך עיר 
אחת עושין עיר הנידחת ואין עושין שלש 

עיירות נדחות יכול אף לא שנים ת"ל באחת עריך 
אשר יי' אלקיך נתן בכל מקום לשבת שם בארץ 

פרט לירושלים שלא נותנה לבית דירה יצאו 
אנשים ולא נשים אנשים ולא קטנים אנשים 

אין פחות משנים בני בליעל בני עול בני אדם שפרקו 
עולו של מקום מקרבך ולא מן הספר וידיחו את 

יושבי עירם ולא יושבי עיר הנידחת לאמר 
בהתראה נלכה ונעבדה אלקים אחרים אשר לא 

ידעתם ודרשת וחקרת ושאלת היטב היטב מכלל 
והוגד לך ושמעת ודרשת היטב היטב היטב היטב לגזירה 

שוה מלמד שבודקין אותו בשבע חקירות בדיקות 
מניין ת"ל והנה אמת נכון הדבר אם סופנו לרבות 

בבדיקות מה ת"ל חקירות אומ' אחד איני יודע 
עדותו בטילה בדיקה אומ' אחד איני יודע ואפילו 

שנים אומ' אין אנו יודעים עדותן קיימת אחד 
חקירות ואחד בדיקות בזמן שמכחישות זו את זו 

עדותן בטילה  והנה אמת נכון הדבר לרבות גירין 
ועבדים משוחררין הכה תכה מניין לא יכולתה
להמיתו במיתה האמורה בו המיתו באחת מכל 

מיתות שבתורה האמורות בין חמורות בין קלות 
ת"ל הכה תכה את יושבי הזאת [ו]לא יושבי עיר 

אחרת מיכן אמרו החמרת והגמלת והעוברת ממקו'
למקום הרי אילו מצילין אותה לפי חרב לתוך פיה 

של חרב שלא תנוולם החרם תחרים אותם פרט 

לנכסי צדיקין שבחוצה לה את כל אשר לרבות נכסי 
שבתוכה לה אובדין ושבחוצה לה פולטין ושל 
רשעים בין מתוכה בין מחוצה לה אובדין ואת 
בהמתה ולא בהמת הקודש  ואת שללה לרבות 

נכסי רשעים שבחוצה לה אל תוך רחבה אין לה 
רחוב עושין לה רחוב היה רחוב לחוצה מניין 

שכונסין אותה לתוכה ת"ל אל תוך רחבה מיכן אמרו
מקיימין הן את הנופלין אבא חנין אומ' לא יומתו 

אבות על בנים בעיר הנדחת הכת' מדבר ושרפת באש 
את העיר ואת כל שללה כליל ולא שלל שמים 

מיכן אמרו אילנות המחוברין מותרין והתלושין 
אסורין בורות שיחין ומערות וכתבי הקודש מותרין

שנ' (כיו') שללה ולא שלל שמים ד'א' ואת כל שללה
מיכן אמרו הקדשות שבתוכה יפדו תרומות ירקבו 
מעשר שיני וכתבי הקודש יגנזו  כליל ליי' אלקיך 

וכן אתה אומ' וישבע יהושע דביום ההוא לאמר



ארור האיש לפני יי' אשר וגו' וכי אין אנו יודעין 
שיריחו שמה אלא שלא יבנו ויקראו שמה 

עיר אחרת ושלא יבנו ויקראו שמה עיר אחרת 
בבכורו יסדנה יכול שוגג ת"ל כדבר יי' אשר דבר 

ביד יהושע אמור מעתה מזיד היה לא תבנה עוד
ולא תעשה אפילו גנות ופרדיסין אפילו הדרסיות 

כדברי ר' עקיבא ולא ידבק בידך [מאומה] מן החרם מיכן 
אמרו נטל מלגז או כרכר או שרביט כולן אסורין 

בהנאה נתערבו באחרים כולן אסורין בהנאה 
מה יעשה להן יוליך הנאה לים המלח כללו של

דבר כל הנהנה מע"ז יוליך הנאה לים המלח למען 
ישוב יי' מחרון אפו כל זמן שע"ז בחלום חרון אף 

בעולם נסתלקה ע"ז מן העולם נסתלקה חרון אף מן 
העולם ונתן לך רחמים ורחמך לך רחמים ורחמך
לך רחמים ולא לאחרון רחמים ורחמך מיכן היה

רבן גמליא' אומ' כל זמן שאתה מרחם על הבריות 
מרחמין עליו מן השמים אי אתה מרחם על 

הבריות אין מרחמין עליך מן השמים והרבך כמה 
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שנ' והרביתי את זרעך ככוכבי השמים כאשר 

נשבע לך ולאבותיך הכל בזכות אבותיך  כי 
תשמע בקול יי' אלקיך מיכן אמרו התחיל אדם

לשמוע קימעא סופו משמיעין אותו מצוות
הרבה לשמור לעשות את כל מצותי אשר אנכי 

מצוך היום שתהא מצוה קלה חביבה עליך 
כמצוה (קלה) חמורה כי בך בחר יי' אלקיך זו שאמ' 
ישמעא' הישר בעיני שמים  בנים אתם ליי' אלקיכ' 
ר' יהוד' אומ' אם נוהגים אתם הרי אתם בנים ואם 

לאו אין אתם בנים ר' מאיר אומ' בין כך ובין כך 
בנים אתם ליי' אלקיכם וכן הוא אומ' הבונה על

שמים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה ד'א'
לא תתגודדו ולא תתעתדו כדרך שאחרים 

מתגודדין שנ' ויתגודדו כמשפטם ולא תשימו 
קרחה יכול לא יהו חייבין אלא על בין העינים 

בלבד מניין לרבות כל הראש ת"ל בראשם לרבות
כל הראש יכול הכהנים שריבה בהן הכת' מצות 
יתירות לא יהו חייבין אלא אחת ולא יהו חייבין 

אלא בין העינים בלבד ת"ל קרחה לגזירה שוה מה
קרחה האמורה בכהנים חייבין על כל קרחה וקרחה 

וחייבין על הראש כבין העינים מה קרחה האמו'
בישר' אין חייבין אלא על המת אף קרחה האמור'

בכהנים אין חייבין אל על המת   פרשה
   כי עם קדוש אתה ליי' אלקיך קדושה

שהיא עלך גרמה לו ד'א' לא תגרום לעם אחר
להיות קדוש כיוצא בו כי בך בחר יי' כי יעקב

בחר לו יק' להיות לו לעם סגולה ישר' לסגולתו ד'א'
כי עם קדוש אתה ליי' אלקיך קדושת עצמך ובך

בחר יי' אלקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים 



אשר על פני האדמה שהיה כל אחד ואחד לפני 
הקב"ה באומות העולם יכול אף מאבות הראשונים 

ת"ל מכל העמים אשר על פני האדמה אמור 
מעתה משלפניו ומשלאחריו לא תאכלו 

כל תועבה ר' אליעזר אומ' מניין לצורם אוזן 

הבכור ואוכל ממנה שעובר בלא תעשה ת"ל לא 
תאכל כל תועבה אחרים אומ' בפסולי 

המוקדשין הכת' מדבר נאמ' כאן תועבה ונאמ' 
להלן (תועבה) לא תזבח ליי' אלקיך שור ושה כי
תועבת מה תועבת האמור להלן בפסולי המוקדש'

הכת' מדבר אף תועבה האמורה כאן בפסולי 
המוקדשין הכת' מדבר  זאת הבהמה אשר 

תאכלו שור שה כבשים ושה עזים איל וצבי 
ויחמור וגו' מלמד שהיה בכלל בהמה שהיה

בכלל בהמה מניין שאף בהמה בכלל חיה ת"ל זאת 
החיה מלמד שהיה בכלל בהמה ובהמה בכלל חיה 

מלמד שבהמה טמאה מרובה מבהמה טהורה 
בכל מקום הכת' פורט את המועט ת"ל זאת 
הבהמה אשר תאכלו איל וצבי ויחמור ואקו

ודישון ותאו וזמר ר' יוסי אומ' תאו זה שור הבר  
כל בהמה מפרסת פרסה לפי שמצינו שריבה הכת' 

טריפה כעין טרפות אף אני ארבה את הפסול 
כעין פסולין ואיזה זה החורש בשור ובחמור 
ובמוקדשין ת"ל שור שה כשבים ושה עזים 

תאכל מרבה אני את אילו ועדיין אני ארבה את 
הרובע ונרבע מוקצה ונעבד אתנן ומחיר כלב

וכלאים וטרפה ויצא דופן ת"ל שור שה 
כשבים ושה עזים הבעלים ת"ל שור שה כשבים

מרבה אני את אילו ועדיין לא ארבה את את הרובע 
ונרבע מוקצה ונעבד אתנן ומחיר וטריפה 

ויוצא דופן ת"ל שור שה כשבים ועדיין לא 
ארבה את שנעבדה בו עבירה על פי עד אחד 

או על פי הבעלים ועדיין לא נגמר דינו ת"ל שור 
שה כשבים תאכלו מרבה אני את אילו שגדלו 

בטהרה ועדיין לא ארבה את ולד טריפה שינקה 
מן הכשירה ת"ל בבהמה מרבה אני את ולד 

טריפה שינקה מן הכשירה ת"ל בבהמה ועדיין 
לא ארבה וולד טריפה שינקה מן הטהורה עם

הטמאה ת"ל בבהמה כל הבהמה בבהמה תאכלו

לרבות את השיליא יכול אפילו יצאת 
מקצת תלמוד לומר אותה (ת)אותה תאכלו

ואין בהמה טמיאה באכילה אין לי אלא 
בעשה מניין אף בלא תעשה תלמוד לומר 

הגמל והארנבת והשפן והחזיר מבשרם לא 
תאכלו אין לי אלא אילו בלבד שאר בהמה 

טמיאה מניין ודין הוא ומה אילו שיש בהן
סימני טהרה הרי הם בלא תעשה שאר בהמה 



טמיאה שאין בהן סימני טהרה אינו דין 
שיהו בלא תעשה על אכילתן נמצאו 

הגמל והארנבת והשפן והחזיר מן הכתובין 
ושאר בהמה טמאה מקל וחומר נמצאת 

מצות עשה מן הכתובין שבהן ומצות לא 
תעשה שלהן מקל וחומר  אך את זה לא 
תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרה! 
השסועה אמ' ר' עקיבא וכי משה רבינו

קניגי היה או בליסטרי היה מיכן תשובה 
לאומרין אין תורה מן השמים  כל צפור 
טהורה תאכלו מכלל שנאמר וצוה הכהן 

ולקח למטהר יכול כשם ששחוטה אסורה 
כך משולחת תהא אסורה תלמוד לומר כל 

צפור טהורה תאכלו אי כשם שמשולחת 
מותרת כך שחוטה מותרת תלמוד לומר וזה 

אשר לא תאכלו מהם הפרס והנשר 
והעוזניה ר' עקיבא אומר נאמר כאן נשר 

ונאמר להלן נשר מה נשר האמור (כאן) להלן 
עשה כל האמור בנשר בל תאכל ובל תאכל 

אף נשר האמור כאן נעשה כל האמורין
בל תאכל ובל תאכל ר' שמעון אומר נאמר 

כאן איה ונאמר להלן איה מה איה 
האמור כאן עשה את הראה מין איה אף

איה האמור להלן עשה את (האיה) הראה 
מין איה דבר אחר והראה זו איה וכולן 

מין איה איסי בן יהודה אומר יש לו 
מאה מיני עופות במזבח איה דיה והראה 

למה נשנו במשנה תורה בבהמה מפני 
הש[ס]ועה ובעוף מפני הדיה עורב זה עורב הגדול 

ואת כל עורב זה עורב העמקי ועורב הבא 
בראש יונים למינו להביא את הזרזיר  

כשהוא למינהו להביא את בני הוריה וגומ'
ואת בת היענה ואת הכוס ואת הקאת ואת

הרחם ואת התנשמת והחסידה מלמד שעוף 
טהור מרובה מעוף טמא בכל מקום פורט

הכתוב את המועט סימני בהמה וחיה נאמרו
מן התורה סימני העוף לא נאמרו אבל אמרו 

חכמים כל עוף הדורס טמא שנאמר נשר 
מה נשר מפורש אין לו זפק ואין לו אצבע 

יתירה ואין קורקבנו ניקלף ודורס ואוכל וטמא 
אף כן כל שכיוצא בו טמא שאין כיוצא

בו טהור כל עוף טהור תאכלו מצות עשה 
כל שרץ העוף טמא הוא לכם מצות לא 

תעשה ר' שמעון אומר כל עוף טהור אילו 
חגבים טהורים כל שרץ העוף טמא הוא 

לכם אילו חגבים טמיאין   לא תאכלו כל 
נבילה אין לי אלא נבילה טריפה מניין

נבילה כל נבילה לגר אשר בשעריך מלמד 



שניתנה במתנה לגר תושב מניין אף לנוכרי 
תלמוד לנוכרי מניין שמוכרה לגר תושב 

תלמוד לומר או מכור מניין אף לנוכרי 
תלמוד לומר (א) לנוכרי כשתימצי לומר 

מוכרה ונותנה מתנה לנוכרי ולגר תושב ר' יהוד' 
אומר דברים ככתבן דברים המותרין ואחרים 
נהגו בהם איסור אי אתה רשאי לנהור היתר 
בפניהם כי עם קדוש אתה ליי' אלקיך קדש  
עצמך   לא תבשל גדי בחלב אמו ר' עקיבא 
אומר חיה ועוף אינן מן התורה שנאמר לא 
תבשל גדי בחלב אמו שלשה פעמים פרט 

לחיה ועוף ובהמה טמיאה ר' יוסי הגלילי אומ' 
לא תאכל כל נבילה לגר אשר בשעריך וגומ'

יצא עוף שאין לו חלב אם דבר אחר
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לא תבשל גדי בחלב אמו למה נאמר שלש

פעמים כנגד שלש כריתות שכרת הקב"ה עם
ישראל אחת בחורב ואחת בערבות מואב

ואחת בהר גריזים ובהר עיבל  עשר תעשר 
מלמד שאין מעשרין משנה לחבירתה 

אין לי אלא מעשר שיני שבו דיבר הכתוב
מניין לרבות שאר מעשרות תלמוד לומר
עשר תעשר מניין למעשר בהמה שאין 

מעשרין משנה לחבירתה תלמוד לומר עשר 
תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה

שנה בשנה ר' שמעון בן יוחי משום ר' 
שמעון מנין למעשר בהמה שהוא בעמוד 
ועשר תלמוד לומר עשר תעשר יכול כל
דבר שגידלו מן הארץ כגון סטיס וקוצה 

יהא חייב במעשר תלמוד לומר עשר 
תעשר ואכלת אף דבש וחלב תלמוד לומר

היוצא השדה שנה בשנה אמור מעתה 
דבר היוצא מרשות שדה מכלל שנאמר 

ואכלת לפני יי' אלקיך במקום אשר יבחר 
יכול אין לחייב אלא דגן תירוש ויצהר 
מניין לרבות שאר פירות תלמוד לומר 

תבואת זרעך יאמר זה שאילולי כן הייתי 
אומר מה תבואה מיוחדת שמכניסה 

לקיום ודרכה להאכיל כמות שהיא אף (כל)
אני מרבה כיוצא בה את (א) מה אני מרבה 

את האורז ואת הדוחן והפרגין 
והשומשמין מניין לרבות שאר קטניות 

תלמוד לומר עשר תעשר מרבה אני את 
הקטניות שדרכן לאכל כמות שהן ועדיין 

לא ארבה את התורמוסין ואת החרדל שאין 
דרכן לאכול כמות שהן תלמוד (ע) לומר עשר 

תעשר יכול אף על פי שלא השרישו 
תלמוד לומר ואכלת מניין לרבות שום 



ושיחלים וגרגרים יכול שאני מרבה לפת 
וצנונית וזרעוני גינה שאין נאכלין תלמוד 

לומר (תלמ') מזרע הארץ ולא כל זרע הארץ 
מפרי העץ לרבות פירות האילן יכול שאני 
מרבה חרובי שיטה וחרובי צלמונא וחרובי 

גידורא שאין נאכלין מפרי העץ ולא כל
פרי העץ מניין שאדם מעשר את מה

שאוכל תלמוד לומר עשר (ע') תעשר יכול 
אף על פי שלא נגמרה מלאכתו בשדה תלמ'

לומר כדגן מן הגורן והרי הוא בשדה 
וכמלאה מן היקב עד שהיקב בשדה 

יכול יהא אדם אוכל עראי בשדה תלמוד לומר 
עשר תעשר מניין שזורע תלמוד לומר 

היוצא (ב)[ה]שדה מניין שכונס תלמוד לומר 
תבואת זרעך אמרו חרבו חנויות חנין שלש 

שנים קודם לארץ ישראל שהיו מוציאין 
פירותיה מידי מעשרות שהיו דורשין 
לומר עשר תעשר ואכלת ולא מוכר 
תבואת זרעך ואכלת לפני יי' אלקיך 

במקום אשר יבחר ר' יוסי אומר שלשה 
דברים משום שלשה זקינים ר' עקיבא אומ' 

יכול יהא אדם מעלה בכורות מחוצה 
לארץ תלמוד לומר ואכלת לפני יי' אלקיך 

במקום אשר יבחר ממקום שאתה מביא 
דגן אתה מביא בכורות מחוצה לארץ 

וממקום שאי אתה מביא מעשר דגן אי 
אתה מביא בכורות שמעון בן זומא אומר
יכול כשניתנה תורה מחיצה בין קודשי 
קדשים לקדשים קלים כך ניתנה תורה 

מחיצה בין בכור למעשר שיני ודין הוא 
בכור טעון הבאת מקום ומעשר שיני טעון 

הבאת מקום מה בכור אין נאכל אלא 
לפנים מן החומה מה לבכור שכן מיעט 
מקודש אכילתו שכן מיעט זמן אכילתו 
תאמר במעשר שיני (מה) שריבה זמן 

אכילתו הואיל וריבה זמן אכילתו תלמוד 
לומר ואכלת לפני יי' אלקיך במקום אשר 

יבחר מה בכור אינו נאכל אלא לפנים מן 
החומה אף מעשר שיני אינו נאכל 

אלא לפנים מן החומה ר' ישמעאל אומר 
יכול יהא אדם מעלה מעשר שיני 

בירושלם בזמן הזה ואוכלו ודין הוא בכור 
טעון הבאת מקום ומעשר טעון הבאת 

מקום מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית 
אף מעשר שיני לא יהא נאכל אלא 

בפני הבית לא אם אמרת בבכור שיש 
ממנו דמים ואימורים למזבח תאמר 



במעשר שיני שאין ממנו דמים 
ואימורין למזבח ביכורים יוכיחו שאין 

מהן מתן דמים ואימורים למזבח ואין נאכלין 
אלא בפני הבית לא אם אמרת בביכורים 

שטעונין הנחה לפני המזבח תאמר 
במעשר שיני שאין טעון הנחה לפני 

המזבח תלמוד לומר ואכלת לפני יי' אלקיך 
במקום אשר יבחר מקיש בכור למעשר 

שיני מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית 
אף מעשר שיני לא יהא נאכל אלא 

בפני הבית אחרים אומרים יכול בכור 
שעיברה זמנו משנה לחבירתה יהא פסול 

כפסולי המוקדשין תלמוד לומר ואכלת 
לפני יי' אלקיך אם ללמד על הבכור שנאכל 
לפנים מן החומה אינו צריך שהרי כבר נאמ' 

לפני יי' אלקיך תאכלנו שנה בשנה אם 
ללמד על מעשר שיני שנאכל לפנים מן 
החומה אינו צריך שהרי כבר נאמר לא 
תוכל לאכול בשעריך אם כן למה נאמר 

לפני יי' אלקיך מקיש בכור למעשר שיני מה 
מעשר שיני נאכל משנה לחבירתה אף 

בכור נאכל משנה לחבירתה למען תלמד 
ליראה את יי' אלקיך (מעשה) מגיד שהמעשה 
מביא את האדם לידי תלמוד תורה כל הימים 

בין בארץ בין בחוצה לארץ  כי ירבה ממך
 

הדרך יכול ברחוק זמן הכתוב מדבר תלמוד 
לומר כי ירוח' ממך המקום ברחוק מקום 
הכתוב מדבר ולא ברחוק זמן אין לי אלא 

בזמן שהוא מרובה מניין אפילו למועט 
תלמוד לומר כי לא תוכל שאתו אין לי אלא 

עני עשיר מניין תלמוד לומר כי יברכך יי' 
אלקיך ונתתה הכסף בידך מלמד שאין 

מתחלל אלא על הכסף מניין לעשות שאר 
מטבעות ככסף ודין הוא הואיל והקדש 
מתחלל ומעשר שיני מתחלל מה הקדש 

שעשה בו שאר מטבעות בכסף אף 
מעשר שיני עשה בו שאר מטבעות 

בכסף מה להקדש עשה בו שאר מטבעות 
בכסף שהרי עשה בו שאר מטלטלין 

בכסף שנאמר ונתת כסף וצרת הכסף 
דבר שדרכו ליצרר דברי ר' (עקיבי') ישמעאל

ר' עקיבא אומר דבר שיש עליו צורה פרט 
לאסימון שאין עליו צורה בידך פרט 

לשיצא חוץ לרשותו והלכת אל המקום 
אשר יבחר יי' אלקיך זה שילה ובית עולמים

ונתת הכסף בכל אשר תאוה את נפשך ר' 
יהודה אומר יכול אף הלוקח בכסף מעשר 
שניטמא (ודין הוא) שטעון פדיון ודין הוא 



ומה מעשר שיני שניטמא הרי הוא נפדה 
הלקוח בכסף מעשר שניטמא אינו דין 

שיפדה תלמוד לומר כסף כסף ראשון ולא 
כסף שיני אין לי אלא טהור טמא מניין 

תלמוד לומר כסף כסף ראשון ולא כסף 
שיני שלשה כספים נאמרו בעינין אחד
למעשר טהור ואחד למעשר שיני ואחד

ללקוח בכסף מעשר בכל אשר תאוה 
נפשך יכול בעבדים ושפחות ובקרקעות 

תלמוד לומר בבקר ובצאן ביין ובשכר אין 
לי אלא אכילה (ו)שתייה מניין תלמוד ביין 

ובשכר אין לי אלא אכילה ושתייה מניין
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והחימוס וראשי בשמים והסיאה והחלתית 
והפילפלין וחלות הריע תלמוד לומר בכל 

אשר תשאלך נפשך יכול אף מים ומלח 
תלמוד לומר בבקר ובצאן ביין ובשכר מה 

אילו מיוחדין שהן פרי מפרי וגידולו מן 
הארץ אף אין לי אלא פרי מפרי וגידולו 
מן הארץ בן בג אומר בבקר ואכלת פרה 

על ידי עורה בצאן ולקחת רחל על ידי גיזתה 
ביין ולקחת חבית על ידי קנקנה ובשכר ולקחת 

תמד מעל שהחמיץ יכול יקח בהמה למשתה 
בנו הרי אתה דן נאמר כאן שמחה ונאמר 

להלן שמחה מה שמחה האמור' כאן [עולה ו] שלמים 
אף שמחה האמורה (כאן ע') להלן [עולה ו] שלמים תלמ'

לומר ואכלת ושמחת שמחה שיש עמה 
אכילה יצאו עולות שאין עמהן אכילה

והלוי אשר בשעריך כל מקום שאת מוצא 
לוי הזה לומר תן לו חלקו אין לו תן לו מעשר 

עני אין לו מעשר עני תן לו שלמים אין לו 
(צדקה) שלמים פרנסיהו מן הצדקה כי אין 
לו חלק ונחלה עמך להגיד מה גרם  מקצה 

יכול אפילו בחג תלמוד לומר כי תכלה לעשר 
יכול בחנוכה תלמוד לומר קץ ולהלן נאמר

קץ מה קץ האמור להלן חג הסוכות אף קץ 
האמור כאן חג הסוכות תלמוד לומר כי תכלה 

לעשר רגל שמעשר כלין בו הוי אומר זה 
פסח מיכן אמרו ערב יום טוב האחרון של 
פסח של רביעית ושל שביעית היה ביעור 

ברביעית מפני מעשר עני שבשלישית 
בשביעית מפני מעשר עני שבשישית יכול 

אף שנה שביעית תהא חייבת במעשר תלמו'
לומר שנת המעשר שנה שחייבת במעשר

יצאת שביעית שאינה חייבת במעשר 
יכול יהו שני מעשרות נוהגות בה תלמוד לומר 

שנת המעשר שנה שחייבת במעשר יצאת



שנה שביעית שאינה חייבת במעשר יכול יהו
שני מעשרות נוהגות בה תלמוד לומר שנת

המעשר מעשר אחד נוהג בה ואין שני 
מעשרות נוהגות בה אין לי אלא לרבות 

מעשר עני שבו דיבר הכתוב מניין לשאר 
כל המעשרות תלמוד לומר מעשר תבואתך 

רבה תוציא את כל מעשר תבואתך מלמד 
שמוציאין אותו ממקום תבואה! למקום טהרה

יכול אף של שאר שנים יהו מוציאין אותו 
ממקום טומאה למקום טהרה תלמוד לומר 

בשנה ההיא של שנה ההיא אתה מוציא 
ואי אתה מוציא של שאר שנים ממקום 

טומאה למקום טהרה של שנה ההיא אתה 
מבעיר ואי אתה מבער ירק שיצא מראש 

השנה ועד הפסח  והנחתו בשעריך ואם אין 
שם עני הניחו באוצר איני יודע מי ידחה 
מפני מעשר אם מעשר ראשון אם מעשר 

שיני אם מעשר עני תלמוד לומר ובא הלוי 
כי אין לו חלק ונחלה עמך יבוא הלוי ויטול 

חלקו מכל מקום דברי ר' יהודה ר' אליעזר בן 
יעקב אומר אינו צריך הרי הוא אומר ולבני 

לוי הנה נתתי את כל מעשר בישראל לנחלה מה 
נחלה אינה זזה אף מעשר אינו זז יכול 

אפילו לקט שכחה ופיאה יהו חייבין במעשר
תלמוד לומר ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה 
עמך דברים שאין לו חלק ונחלה עמך אתה 

נותן לו יצאו אילו שיש [לו] בהן חלק ונחלה עמך  
והגר והיתום והאלמנה יכול בין חסירין 

ובין שאינן חסירין אל תתמה שהרי הוא אומר 
לא תחבול בגד אלמנה בין ענייה בין עשירה 

תלמוד לומר עני מה עני חסר אף כלן חסירין 
בין בני ברית בין שאינן בני ברית תלמוד לומר 
מלוי מה לוי בן ברית אף כולן בני ברית ואכלו 

ושבעו תן להן כדי שובען מיכן אמרו אין 
פוחתין לעניים בגורן מחצי קב קב חיטין או קב 

שעורין בשעריך מלמד שאין 
מוציאין אותו מן הארץ (ל)חוצה לארץ 

אמרו משפחת בית נבטלה היתה בירושלם 
ונתנו לה שש מאות ככרי זהב ולא רצו 

להוציאן מירושלם  מקץ שבע שנים 
יכול מתחילת השנה או בסופה הרי אתה 
דן נאמר כאן קץ ונאמר להלן קץ מה קץ 

האמור להלן בסופה ולא בתחילתה אף קץ 
האמור כאן בסופה ולא בתחילתה תעשה 
שמיטה וזה דבר השמיטה שמוט כל זמן 
שיש לו שמיטה אתה משמט שבע שנים 

יכול שבע שנים לכל אחד ואחד הרי אתה דן 



חייב שבע שנים בשמיטה וחייב שנים במלוה 
מה שבע שנים האמורין בשמיטה שבע  

שנים לכל העולם אף שבע שנים האמורין 
במלוה שבע שנים לכל העולם או כלך לדרך 
זו חייב שבע שנים בעבד עברי ושבע שנים 
במלוה מה שבע שנים האמורין בעבד עברי 

שבע שנים לכל אחד ואחד אף שבע שנים 
האמורין במלוה שבע שנים לכל אחד ואחד 

נראה למי דומה דנין דבר שתלוי ביובל מדבר 
שתלוי ביובל או כלך לדרך זו דנין דבר שנוהג 

בארץ ובחוצה לארץ מדבר שנוהג בארץ
ובחוצה לארץ ואל יוכיח השמט מלוה 

שאין נוהג אלא בארץ תלמוד לומר שבע 
שנים שבע שנים לגזירה שוה מה שבע 

שנים האמורין בשמיטה שבע שנים לכל 
העולם אף שבע שנים האמורין במלוה שבע 

שנים לכל העולם יכול השמט מלוה נוהג
במדבר תלמוד לומר תעשה שמיטה שמוט 

לא אמרתי אלא בארץ ישראל שאתה 
עושה שמיטה בחוצה לארץ שאי אתה 
עושה שמיטה אי אתה משמט תלמוד 

לומר כי קרא שמיטה ליי' בין בארץ בין 
בחוצה לארץ  וזה דבר השמיטה מיכן 

אמרו המחזיר חוב בשביעית יאמר להם
משמט אני מלה מתני' וזה דבר 

השמיטה מיכן אמרו שמיטה משמטת 
מלוה ואין יובל משמט מלוה שהיה בדין 

שמיטה שאין מוציאה עבדים משמטת 
מלוה יובל (שמשמט) שמוציא עבדים אינו 

דין שישמט מלוה תלמוד לומר וזה דבר 
השמיטה שמיטה משמטת מלוה ואין יובל 

משמט מלוה קל וחומר לשמיטה 
שמוציאה עבדים ומה יובל שאין משמט 
מלוה מוציא עבדים שביעית שמשמטת 
מלוה אינו דין שמוציאה עבדים תלמוד 

לומר ובשנה השביעית זאת שביעית 
משמטת מלוה ויובל מוציא עבדים 

שמוט כל בעל משה ידו יכול אף בגזילה 
ובפקדון תלמוד לומר משה ידו יכול שכר 
שכיר והקפת החנות והחמור תלמוד לומר 

אשר ישה ברעהו אם סופינו לרבות את
כולן מה תלמוד לומר משה ידו מה משה 
ידו בזקוף אף כולן זקופין לא יגש ליתן 

עליו בלא תעשה את רעהו פרט לאחרים 
את אחיו פרט לגר תושב כי קרא שמיטה 

ליי' בין בארץ בין בחוצה לארץ  את הנכרי 
תגש זו מצות עשה ואשר יהיה לך את 

אחיך ולא של אחיך בידך מיכן אתה 



אומר המלוה (אף) על המשכון אינו משמט 
אחיך תשמט ידך ולא המוכר שטרותיו 

לבית דין מיכן אמרו הילל התקין פרוסבול 
כולה מתניתין   אפס כי לא יהיה בך 

אביון ולהלן הוא אומר כי לא יחדל אביון
מקרב הארץ בזמן שאתם עושין רצונו 

של מקום אביונים באחרים וכשאין אתם 
עושין רצונו של מקום אביונים בכם כי 

ברך יברכך יי' בארץ מגיד שאין הברכה תלויה 
אלא בארץ אשר יי' אלקיך נותן לך לרשתה 
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בקול יי' אלקיך מיכן אמרו שמע אדם קימעא 
משמיעין אותו הרבה שמע אדם דברי תורה 

משמיעין אותו דברי סופרים (לעשות) לשמור 
ולעשות את כל המצוה שתהא מצוה קלה 

חביבה עליך כמצוה חמורה  כי יי' אלקיך ברכך 
כאשר דבר לך מה דיבר לך ברוך אתה בעיר 

וברוך אתה בשדה והעבטת גוים רבים יכול תהא 
מלוה בסלע ומלוה בשקל כדרך שאחרים 

עושין תלמוד לומר ואתה לא תעבוט 
ומשלת בגוים רבים יכול תהא מושל באחרים 

ואחרים מושלין בך כעיניין שנאמר ויאמר 
אדני בזק שבעים מלכים בהונות ידיהם 

ורגליהם וגו' לכך נאמר ובך לא ימשולו בך 
ולא באחרים אביון והאב האב קודם 

אחיך כשהוא אומר מאחד אחיך מלמד 
שאחיך מאביך קודם לאחיך מאמך באחד 
שעריך יושבי עירך קודמין ליושבי עיר 

אחרת בארצך יושבי ארצך קודמין ליושבי 
חוצה לארץ כשהוא אומר באחד שעריך 

היה יושב במקום אי אתה מצוה לפרנסו היה 
מחזר על הפתחים אי אתה זקוק לו לכל דבר 
אשר יי' אלקיך נותן לך בכל מקום אל תאמץ 

את לבבך יש לך בן אדם שהוא מצטער אם 
יתן לך ולא תקפוץ את ידך יש בן אדם 

שפושט ידו וחוזר וקופצה מאחיך 
האביון אם אי אתה נותן לו סופך ליטול 
הימינו מניין אם פתחתה פעם אחת אתה
פותח אלף פעמים תלמוד לומר כי פתח 

תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו נותנין לו 
וחוזרין וממשכנין אותו דברי ר' יהודה וחכמים 

אומרין לו הבא משכון כדי להגיס דעתו די 
מחסורו אי אתה מצווה לעשרו אשר יחסר 

לו אפילו סוס ואפילו עבד מעשה בהילל 
הזקן שנתן לעני בן טובים אחד סוס שהיה 

מתעמל בו ושהיא משמשו שוב מעשה 



בגליל העליון מעלין לאורח ליטרא בשר של
ציפורי בכל יום לו זו אשה כעיניין שנאמר 
אעשה לו עזר כנגדו השמר לך בלא תעשה 

פן בלא תעשה פן יהיה דבר עם לבבך בליעל 
לאמר זה שקרוי כאן ע"ז נאמר כאן בליעל 

ונאמר להלן יצאו אנשים בני בליעל מה בני 
בליעל האמור להלן ע"ז אף בני בליעל האמור 

כאן ע"ז  דבר אחר ע"ז נאמר כאן בליעל 
ונאמר להלן (בליעל) יצאו אנשים בני בליעל 

מה בני בליעל האמור להלן ע"ז אף בליעל 
האמור כאן ע"ז דבר אחר השמר לך הוי 

זהיר שלא תמנע רחמים שכל המונע רחמים 
מוקש לעוברי עבירות ופורק עול שמים מעליו 

שנאמר בליעל בלי עול קרבה שנת השבע 
שנת השמיטה זו היא שאמ' ר' יוסי הגלילי 
אם שבע שנים לכל אחד ואחד היא קריבה 
אמור מעתה שבע שנים לכל העולם ורעה

עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך
אל יי' יכול מצוה לקרות תלמוד לומר ולא

יקרא עליך אל יי' יכול אם קרא עליך יהא בך 
חטא ואם לאו לא יהא בך חטא תלמוד לומר 

והיה בך חטא מכל מקום אם כן למה נאמר
וקרא עליך אל יי' ממהר אני ליפרע על ידי

קורא יותר ממי שאינו קורא מניין אם נתתה
לו פעם אחת תן לו אפילו מאה פעמים תלמו' 

לומר נתון תתן לו בינך לבינו מיכן אמרו 
לשכת חשיין הייתה בירושלם  כי בגלל הדבר 

הזה אם אמ' ליתן ונתן נותנין לו שכר אמריה
ושכר מעשה אמ' ליתן ולא הספיק בידו ליתן  

נותנין לו שכר אמירה בשכר מעשה לא אמ' 
ליתן ולא אמ' לאחרים תנו אבל נוח לו בדברים 

טובים מניין שנותנין לו שכר על כך שנאמר
כי בגלל הדבר הזה יברכך יי' אלקיך בכל
מעש[י]ך (ידיך) ובכל משלח ידיך כי לא 

יחדל אביון מקרב הארץ ולהלן הוא אומ' 
אפס כי לא יהיה בך אביון כיצד יתקיימו 
שני כתובין בזמן שאתם עושין רצונו של 

מקום אביונים באחרים כשאין אתם 
עושין רצונו של מקום אביונים בכם  על 
כן אנכי מצוך היום עיצה טובה אני נותן 

לך מטובתך פתוח תפתח את ידך וגומ' למה 
נאמרו כולן הראוי ליתן לו פת נותנין לו פת 
עיסה מעה נותנין לו מעה להאכילו לתוך פיו 

מאכילין אותו לתוך פיו  מניין כשבית דין 
מוכרין אותו אין נמכר אלא לך תלמוד לומר 

כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה יש 
כאן בעבד עברי מה שאין כן בעבריה עבריה 

יוצאה בסימנין ואינה נמכרת ונשנית 



ופודין אותה בעל כורחה מה שאין כן בעברי 
הא לפי ש(אין)בעברי מה שאין בעבריה 

ובעבריה מה שאין בעברי צריך לומר עברי 
וצריך לומר עבריה ועבדך שש שנים אם

אף את הבן יכול אף את היורש תלמוד לומר 
שש שנים יעבד מי לחשך להביא את הבן 

ולהוציא את היורש מביא אני את הבן 
שקם תחת אביו ליעידה ולשדה אחוזה 

ומוציא אני את היורש שלא קם תחת אביו 
ליעידה ולשדה אחוזה ברח וחזר מניין 

שמשלם לו שנים תלמוד לומר שש יעבד 
חלה ונתרפא יכול יחזור לו שכר בטילותו 

תלמוד לומר  יצא לחפשי חנם  וכי תשלחנו 
מעמך הענק תעניק לו יכול אין מעניקין 

אלא ליוצא בשש מניין ליוצא ביובל 
ובמיתת האדון ואמה העבריה בסימנין 
תלמוד לומר תשלחנו וכי תשלחנו וכי 
תשלחנו יכול אף למשתלח בכסף אתה 
מעניק תלמוד לומר כי תשלחנו חפשי 

למי [ש]אתה משלחו אתה מעניק ואי אתה 
מעניק למי ששילחו מעצמו  מניין 

הענקת לו פעם אחת הענק לו אפילו מאה 
פעמים תלמוד לומר הענק תענק לו ולא ליורשיו

מצאנך מגרנך ומיקבך יכול אין מעניקין 
אלא מצאן ומגרן ומיקב מניין לרבות כל 

דבר תלמוד לומר אשר ברכך יי' אלקיך אם 
כן מה תלמוד לומר צאן גרן ויקב לומר מה 

צאן גרן ויקב שהן בכלל ברכה אף כל שישנן
בכלל ברכה יצאו כספים שאין ראוין לברכה 

דברי ר' שמעון ר' אליעזר בן יעקב אמר 
יצאו פרדות שאין יולדות אשר ברכך יי' 

אלקיך יכול נתברך הבית בגללו מעניקין לו 
לא נתברך בית בגללו אין מעניקין לו תלמוד 
לומר הענק תעניק לו מכל מקום אם כן למה 

נאמר אשר ברכך יי' אלקיך הכל לפי ברכה אתה 
מעניק לו  כי יברכך יי' אלקיך כל מקום 

שכתוב עונש ממון כתיב ברכה וביותר מקום
שיש בו חסרון כיס וזכרת כי עבד היית 
בארץ מצרים מה במצרים הענקתי לך 

ושניתי לך אף אתה הענק לו ושנה לו ומה 
במצרים נתתי לך ברוחב יד אף אתה נותן לו 

ברוחב יד וכן הוא אומר כנפי יונה נחפה בכסף 
זו ביזת מצרים ואברותיה בירקרק חרוץ זו 
ביזת הים תורי זהב נעשה לך זו ביזת הים 

עם נקודות הכסף זו ביזת מצרים על כן 
אנכי מצוך את הדבר הזה היום ביום 

רוצעין ואין רוצעין בלילה  והיה כי יאמר
אליך יכול פעם אחת תלמוד לומר ואם 



אמור יאמר עד שיאמר וישנה אם אמ' 
בתוך שש ולא אמ' בסוף שש הרי זה אין 

נרצע תלמוד לומר לא אצא חפשי עד 
שיאמר בשעת שהוא עבד כי אהבך 

מכלל שנאמר אהבתי את אדני מיכן אתה 
אומר היה הוא אוהב את רבו ורבו אינו

אוהבו עד שיהא אוהב לרבו ורבו אוהבו 
הוא היה אוהב את רבו ורבו אינו אוהבו
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הרי זה אין נרצע שנאמר כי אהבך לו אשה 

ובנים ולרבו אין אשה ובנים אין נרצע 
שנאמר כי אהבך ואת ביתך הא אם חלה 
הוא או רבו הרי זה אין נרצע (שנאמר כי

אהבך וא') מיכן היה ר' (שמעון) [ישמעאל] אומר   
בשלשה מקומות הלכה עוקמת על המקרא 

אמרה תורה ושפך את דמו וכסהו בעפר 
והלכה אמרה בכל דבר שמגדל צמחין 

התורה אמרה וכתב לה ספר כריתות והלכה 
אמרה בכל דבר שהוא תלוש התורה אמרה 

במרצע והלכה אמרה בכל דבר ור' אומר 
בדלת ולא במזוזה מעומד ולקחת את 

המרצע שומע אני בינו לבין עצמו תלמוד 
לומר והגישו אדניו אל האלקים אצל 

הדיינין שימסור למוכרין המרצע בכל דבר 
שהוא רושם ולקחת את המרצע מניין 

לרבות את הקוץ ואת הזכוכית ואת הקרומית 
של קנה תלמוד לומר ולקחת דברי ר' יוסי בר' 

יהוד<..> אומר מרצע מה מרצע מיוחד 
מן מתכת אף אין לי אלא מן מתכת 

מרצע זה מרצע גדול אמ' ר' (יודן) אלעזר 
והרי יודן ברבי היה דורש שאין רוצעין 
אלא במילת וחכמים אומרין אין נרצע 

שמא נעשה בעל מום ר' מאיר אומר מן 
הסחוס שהיה ר' מאיר אומר אין כהן נרצע 

ואם במילת הוא נרצע היאך נעשה בעל 
מום אלא מלמד שאין רוצעין אלא 

בגבוה של אוזן נאמר כאן אוזנו ונאמר 
להלן אוזנו מה אוזנו האמור להלן ימנית 

אף אוזנו האמור כאן ימנית 
בגבוה שבאוזן ונאמר באוזנו ובדלת יכול 

בצד אוזנו תלמוד לומר ונתת באוזנו ובדלת 
מגיד שנותן באוזן עד שמגיע לדלת והיה 
לך עבד עולם כל ימי עולמו של יובל אף 

הוא נמכר שלשים שנה וארבעים שנה 

לפני יובל מיכן אתה אומר עבד(י) עברי 
עובד את הבן ואינו עובד את הבת נרצע 
לא את הבן ולא את הבת מניין ליתן את 



האמור של זה בזה ואת האמור להלן כאן 
תלמוד לומר עולם עולם לגזירה שוה ואף 

לאמתך תעשה כן להעניק יכול אף 
לרציעה תלמוד לומר ואם אמור יאמר 

העבד ולא אמה  לא יקשה בעיניך מיכן 
אמרו שכיר עובד ביום זה ביום ובלילה 

יברכך יי' אלקיך יכול בכל תלמוד לומר בכל 
אשר תעשה  כל הבכור 

אשר יולד בבקרך ובצאנך מגיד שהבכור 
נאכל כל שנתו אין לי אלא בכור תם בעל 
מום מניין תלמוד לומר כל הבכור  מכלל 

שנאמר לא תעבוד בבכור שורך מלמד 
שהבכור אסור בגיזה ובעבודה אין לי אלא 
תם בעל מום מניין תלמוד לומר כל הבכור 
אשר יולד פרט ליוצא דופן בבקרך ובצאנך

הזכר תקדיש ליי' אלקיך מלמד שהבכור 
נאכל כל שנתו אלא בכור מניין לרבות שאר 

כל הקדשים מניין ודין הוא ומה הבכור 
שאין נוהג בכל הוולדות יוצא לחולין שלא 

בפדיון ואסור בגיזה ובעבודה קדשים 
שנוהגין בכל הוולדות ואין יוצאין לחולין 
אלא בפדיון אינו דין שיהו אסורין בגיזה 
ובעבודה לא אם אמרת בבכור שקדושתו 
מרחם קדושה חלה עליו בבעל מום קבוע 

תלמוד לומר (הזכר) בקרך וצאנך 
הזכר תקדיש ליי' אלקיך ר' ישמעאל אומר
כתוב אחד אומר תקדיש וכתוב אחד אומ' 

אל תקדיש הקדש מזבח יכול אף הקדש 
בדק הבית שאינו הקדש המזבח או דבר 
שאת למידו לדרך אחד אתה למידו לדרך

אחד למידו בכל הדרכים שיש בו מה בכור 
מיוחד שהן קדשים קלין ונאכל לשני ימים 

ונוהג בבקר ובצאן אף אני איני מרבה 
אלא כיוצא בו מניין לרבות קדשי קדשים 
וקדשים קלים של יחיד ושל ציבור תלמוד 

לומר בקרך וצאנך תקדיש לא תעבוד בבכור 
שורך ולא תגוז בכור צאנך לא יצא בכור 
אלא ללמדך מה בכור מיוחד שהוא הקדש 
מזבח יצא הקדש בדק הבית שאינו הקדש 

מזבח ר' יהודה אומר לא תעבוד [ב]בכור שורך 
עובד את בשל אחרים ר' שמעון אומר לא 

תעבוד בבכור שורך עובד אתה בבכור (ג) אדם 
לא תגוז בכור צאנך גוזז אתה פטר חמור 

אין לי אלא בכור שור בעבודה ובכור צאן 
בגיזה בכור שור בגיזה ובכור צאן בעבודה 

מניין והרי אתה דן ומה אם במקום שלא 
שוה בעל מום של בקר תמים על בקר ליקרב 

על גבי מזבח שוה לו בעבודה מקום ששוה 



תמים של בקר לתמים של צאן ליקרב על 
גבי מזבח אינו דין ששוה לו בגיזה ועבודה 
ששוה תמים של צאן לתמים של בקר שוה

לו בגיזה ועבודה ועדיין לא למדנו אלא 
תמימים בעלי מומין מניין ומה במקום שלא 

שוה תמים של בקר לבעל מום של בקר ליקרב 
על גבי המזבח אינו דין שישוה לו בעבודה 
והוא הדין לגיזה ומה אם במקום שלא שוה 
תמים של צאן (לתמים של בקר) לבעל מום

של צאן לוכל עמו בגבולין שוה לו בגיזה 
מקום ששוה בעל מום של בקר לבעל מום 

של צאן ליאכל עמו בגבולין אינו דין
שישוה בגיזה תלמוד לומר לא תעבוד

לפני יי' אלקיך תאכלנו שנה בשנה מלמד
שהבכור נאכל לשני ימים יום אחד לשנה 
זה יום אחד לשנה הבאה  וכי יהיה בו מום
אין לי אלא שנולד תמים ונעשה בעל מום 

נולד בעל מום במעי אמו מניין תלמוד 
לומר כל מום רע מניין לבעל גרב לבעל 

יבלת לבעל חזזית וזקן וחולה ומזוהם תלמוד 
לומר מום כל מום רע לא תזבחינו ליי' אלקיך 

יכול לא ישחוט עליהן במקדש אבל ישחוט 
עליהן (את הפסח) בגבולין תלמוד לומר פסח 

או עור פסח ועור בכלל היו ולמה יצאו 
להקיש עליהן מה עור פסח מיוחדין מום 
שבגלוי ואינו חוזר אף אין לי אלא מום 

שבגלוי ואינו חוזר  שמר את חדש 
האביב שמור את חדש הסמוך לאביב 

מפני אביב שיהא בזמנו יכול אם היתה 
שנה חסירה ארבעה עשר יום או חמשה 

עשר יום אתה נותן [לה] ארבעה עשר יום או 
חמשה עשר יום תלמוד לומר חדש לא 
פחות ולא יותר יכול אם היתה חסירה 

ארבעים יום או חמשים יום נותן לה
ארבעים יום או חמשים יום תלמוד לומר 

חדש לא פחות ולא יותר  דבר אחר
שמור את חדש האביב בשלשה מקומות 

מזכיר פרשת מועדות בתורת כהנים מפני 
סידרן בחומש הפקודים מפני קרבן במשנה 

תורה מפני הציבור ללמדך ששמע משה 
פרשת מועדות מסיני ואמרה לישראל 
וחזר ושנאה להם בשעת מעשה מי אמ'

משה הזהרו להיות שונין בעינין ודורשין בו 
ועשית פסח שתהא עשייתו לשם פסח
שאם שחטו שלא לשמו פסול אין לי 

אלא שחיטתו מניין לרבות קיבול דמו 
וזריקת דמו תלמוד לומר ועשית יכול שאני 

מרבה צלייתו והדחת קרביו תלמוד לומר 



וזבחת זביחה בכלל הייתה ולמה יצאת 
להקיש אליה מה זביחה מיוחדת שהיא 
משום עבודה יצאו אילו שאינן משום 

עבודה ליי' אלקיך לשם המיוחד כי 
בחדש האביב חדש שהוא כשאר חם ולא 

כצונן וכן הוא אומר  אלקים מושיב יחידים
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הוציאך יי' אלקיך ממצרים לילה וכי בלילה
יצאו והלא לא יצאו אלא (כל) ביום שנא' 
ממחרת הפסח אלא מלמד שנגאלו בלילה  

וזבחת פסח ליי' אלקיך שתהא 
שחיטתו לשם פסח שאם שחטו שלא 

לשמו פסול אין לי אלא שחיטתו מניין 
לרבות קיבול דמו וזריקת דמו תלמוד לומר 

ועשית יכול שאני מרבה את הקטר חלבו 
תלמוד לומר וזבחת זביחה בכלל הי[י]תה ולמה 

יצאת להקיש אליה ולומר לך מה זביחה 
מיוחדת שמעכבת את הכפרה יצאת הקטרה 
שאין מעכבת את הכפרה ליי' אלקיך לשם 
המיוחד צאן ובקר והלא אין פסח בא אלא 

מן הכבשים ומן העזים אם כן למה נאמר צאן 
ובקר צאן לפסח ובקר לחגיגה להקיש כל הבא 

מן הצאן ומן הבקר לפסח מה פסח שהוא בא 
חובה ואינו בא אלא מן החולין אף כל דבר 
שהוא בא (מן) חובה אינו בא (מ') אלא מן 

החולין במקום אשר יבחר יי' אלקיך זו 
שילה ובית עולמים  לא תאכל עליו חמץ 

ר' יהודה אומר מניין לאוכל חמץ משש 
שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה 

תלמוד לומר לא תאכל עליו חמץ אמ' ר' 
שמעון יכול כן הוא דבר תלמוד לומר לא 
תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו 

מצות את שהוא בקום אכול מצה הרי 
הוא בבל תאכל חמץ ואת שאינו בקום 
אכול מצה אינו בבל תאכל חמץ לחם 

עוני פרט לחלוט ולאשישה יכול לא יהא 
אדם יוצא ידי חובתו בהדראה תלמוד 

לומר אפילו כמצה של שלמה אם כן למה 
נאמר לחם עוני על שם עינוי שנתענו 

במצרים כי בחפזון יצאת ממצרים 
יכול חפזון לישראל ולמצרים תלמוד לומר

ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו אמור 

מעתה למצרים היה חפזון ולא היה חפזון 
לישראל  למען תזכור את יום צאתך 

מארץ מצרים זו היא שאמ' ר' אלעזר בן 
עזריה הרי אני כבן שבעים שנה וכו'  לא 
יראה לך שאור שלך אי אתה רואה אבל 



אתה רואה של אחרים ושל גבוה לא יראה 
לך שאור אתה רואה ליפטר לא יראה לך 

שאור בטל בליבך מיכן אמרו ההולך לשחוט 
את פסחו וכול' כול' מתנית'  לא יראה 
לך חמץ לא יראה לך שאור או חילוק 

שבין בית שמאי לבית הילל שבית שמאי 
אומר' שאור בכזית וחמץ ככותבת ובית הילל 

אומרין זה וזה בכזית   ולא ילין מן הבשר 
אשר תזבח בערב איזו זביחה אתה זובח 

על מנת לאכול בערב הוי אומר זה הפסח 
ביום הראשון לבקר לבקרו של שיני לא 

תוכל לזבוח את הפסח ר' יהודה אומר מניין 
לשוחט את (החמץ) הפסח על החמץ 

בארבעה עשר שעובר בלא תעשה תלמוד 
לומר לא תוכל לזבוח את הפסח באחד 
שעריך אמ' ר' יוסי פעמים שהוא אחד 
ושוחט אותו עליו ופעמים שהן עשרה 

ואין שוחטין אותו עליהן הא כיצד אחד 
ויכול לאוכלו שוחטין אותו עליו עשרה 

ואין יכולין לאוכלו אין שוחטין אותו עליהן 
שלא יביאו את הפסח לידי פסול (ר') אלעזר בן 

מתיא אומר לפי שמצינו שהציבור עושה
פסח בטומאה בזמן שרובן טמיאין יכול 

יהא יחיד מכריע את העולה תלמוד לומר לא 
תוכל לזבוח את הפסח ר' שמעון אומר 

השוחט את הפסח בבמה יחיד בשעת איסור 
הבמה (ת') עובר בלא תעשה יכול אף בשעה

היתר הבמה תלמוד לומר באחד שעריך בשעת 
שישראל מכונסין במקום אחד בשעת איסור 

הבמה ולא בשעת היתר הבמה  כי אם אל 

המקום אשר יבחר ר' אליעזר אומ' בערב 
אתה זובח כבוא השמש אתה אוכל מועד 

צאתך ממצרים ובשלת ואכלת במקום
מלמד שמחזיר את החתיכות ואת האיברים 

דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר בין כך ובין כך 
מותר  ופנית בבקר לאהלך מלמד 

שטעונין לינה אין לי אלא אילו בלבד 
מניין לרבות עופות ומנחות יין ולבונה 

ועצים תלמוד לומר ופנית כל פונות שאת'
פונה (א') מן הבקר ואילך ר' יהודה אומר יכול 

יהא פסח קטן טעון לינה תלמוד לומר ופנית 
בבקר והלכת לאוהליך ששת ימים תאכל 

מצות את שטעון ששה טעון לינה את 
שאין טעון ששה אין טעון לינה יצא

פסח שאין טעון (לינה) אלא יום אחד 
וחכמים אומרין הרי הוא כעצ[י]ם ולבונה 

שטעון לינה ששת ימים תאכל מצות 
ר' שמעון כתוב אחד אומר ששת ימים 



תאכל מצות וכתוב אחד אומר שבעת 
ימים תאכל מצות מצה הנאכלת כל שבעה 
אוכלה ששה ימים מן החדש ובשביעי מן 
הישן עצרת ליי'  ר' אומר יכול יהא אדם 

עצור בבית המדרש כל היום כולו הא כיצד
תן חלק לבית המדרש ותן חלק לאכילה 
ושתיה ר' שמעון אומר לפי שלא למדנו 

שימי מועד אסורין במלאכה ומניין שימי 
מועד אסורין במלאכה תלמוד לומר 

ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי 
עצרת ליי' אלקיך מה שביעי עצור אף מכל

מלאכה אף ששי עצור מכל מלאכה 
ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי 

עצרת ליי' אלקיך שביעי עצור מכל מלאכה 
הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים לומר 

איזה יום אסור איזה יום מותר איזו 
מלאכה אסורה איזו מלאכה מותרת  

שבעה שבועות תספור לך בבית דין מניין לכל 
אחד ואחד תלמוד לומר וספרתם לכם כל 
אחד ואחד מה תלמוד לומר וספרתם לכם

מהחל חרמש בקמה משמתחיל חרמש בקמה
שהוא הכל בקמה שהוא תחילה לנקצרים 

שלא תהא קצירתו אלא בחרמש יכול יביא 
ויספור ויקצור כל זמן שירצה תלמוד לומר 
מהחל חרמש בקמה יקצור ויספור ויביא כל 

זמן שירצה תלמוד לומר ביום הביאכם 
תספרו יכול יספור ביום יקצור ביום ויביא 

ביום תלמוד לומר שבע שבתות תמימות 
תהיינה אימתי הן תמימות משאתה 

מתחיל מבערב יכול יקצור בלילה ויספור 
בלילה תלמוד לומר ביום הביאכם תספרו 

אין הבאה אלא ביום הא כיצד קצירה 
וספירה בלילה והבאה ביום ועשית 

חג שבועות ליי' אלקיך מכלל שנאמר וחג 
הקציר ביכורי מעשיך יכול אם יש לך קציר 

אתה עושה יום טוב ואם לאו אין אתה 
עושה יום טוב תלמוד לומר ועשית חג 

שבועות ליי' אלקיך בין שיש לך קציר בין
שאין לך קציר אתה עושה יום טוב מסת 

נדבת ידך אשר מלמד שאדם מביא חובתו 
מן החולין מניין שאם רצה להביא 

ממעשר יביא תלמוד לומר אשר יברכך יי' 
אלקיך  ושמחת בחגך נאמר כאן שמחה 
ונאמר להלן שמחה מה שמחה האמורה 
להלן שלמים (מה) אף שמחה האמורה 
כאן שלמים   אתה ובנך ובתך ועבדך 

ואמתך ובהמתך והגר והיתום והאלמנה 
חביב חביב קודם ר' יוסי הגלילי אומר שלש 



מצות נוהגות ברגל חגיגה ראייה ושמחה יש 
בראייה שאין בשמחה ויש בשמחה 

שאין בחגיגה ויש בחגיגה שאין  בשניהם
ראיה כולה לגבוה שאין כן בשניהם חגיגה 
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נוהגת לפני הדיבר ולאחר הדיבר מה שאין כן

בשניהן שמחה נוהגת באנשים ובנשים מה
שאין כן בשתיהן הא מפני שיש בזו מה 

שאין כן בזו לפיכך צרך הכתוב לומר את 
כולן  וזכרת כי עבד היית במצרים מלמד 

שכ(ו)ל(ן) שנוהגין בפסח וחג יהו נוהגין בעצרת
תלמוד לומר אלה אלה נוהגין בעצרת ואין 

סוכה ולולב ושבעה נוהגין בעצרת   חג הסוכת 
תעשה לך להדיוט מניין אף לגבוה תלמוד לומר 
חג הסוכות (תעשה לך) שבעת ימים ליי' אם כן 

למה נאמר תעשה לך כל זמן שאתה עושה 
סוכה מעלה אני עליך כולו לגבוה אתה עושה 
תעשה לך פרט לסוכה ישנה מיכן אתה אומר

הדלה עליך את הגפן ואת הדלעת ואת 
הקיסוס וסיכך על גבן פסולה ר' אליעזר אומר

כשם שאין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב 
הראשון של חג בלובו של חבירו כך אין 
אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב הראשון 

בסוכתו של חבירו שנאמר תעשה לך 
וחכמים אומרין בלולבו של חבירו אינו 

יוצא שנאמר ולקחתם לכם לכל אחד ואחד 
בסוכתו של חבירו יוצא כל האזרח בישרא' 
ישבו בסוכות כל ישראל ישבו בסוכה אחת

ר' שמעון אומר פסח וחג שאין עונות 
מלאכה עשה זה שבעה וזה שמונה עצרת 
שהיא עונות מלאכה אינה אלא יום אחד 

בלבד מלמד שהוסך הכתוב לישראל 
באספך מגורנך ומיקבך מה גורן ויקב מיוחדין 

שהן גדילין על מי שנה שעברה יצאו 
ירקות שאין גדילין על מי שנה שעברה דברי 
ר' יוסי הגלילי ר' עקיבא אומר מה גורן ויקב 
שגדילין על כל מים לפיכך מתעשרין לשנה 

שעברה יצאו ירקות שאין גדילין על כל 
ושמחת מים לפיכך מתעשרין לשנה הבאה 

בכל מיני שמחות יכול בעופות ומנחות תלמ' 

לומר בחגך מי שחגיגה באה מהי יצאו 
עופות ומנחות שאין מנחה באה מהן אתה 

ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך 
חביב חביב קודם  שבעת ימים תחג ליי' אלקיך 
וכן נאמר חג הסוכות שבעת ימים ומה תלמוד 
לומר שבעת ימים מלמד שכל הרגל תשלומין

לראשון אם כן למה נאמר שבעת ימים 



לתשלומין כל שבעה כי יברכך יי' אלקיך בו 
במין תלמוד לומר כי יברכך יי' אלקיך בכל 
תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח 

לרבות לילי יום טוב הראשון לשמחה יכול 
שאני מרבה יום טוב האחרון לשמחה תלמוד 

לומר אך מיכן ישראל יוצאין ידי חובתן 
בנדרין וכול'  מתני'  יכול אף עופות

ומנחות תלמוד לומר אך שלש פעמים 
אין פעמים אלא זימנין וכן הוא אומר

תרמסנה רגל רגלי עני ופעמי דלים יראה כדרך 
שבא לראות כך בא ליראות זכורך להוציא

את הנשים כל זכורך להביא את הקטנים מיכן 
אמרו איזהו קטן כל שאינו יכול לרכוב על 

כתיפו של אביו ולעלות לירושלם להר הבית 
דברי בית שמאי שנאמר זכורך ובית הילל 

אומרין כל שאינו יכול לאחוז בידו (או) של 
אביו ולעלות מירושלם להר הבית שנאמר 

שלש רגלים את פני יי' אלקיך אם 
עושה אתה כל האמור בעיניין מנח אני מכל 

עסקיי ואיני עוסק אלא בחג המצות ובחג 
השבועות ובחג הסוכות (מניין שאין עובר)

ר' שמעון אומר אין תלמוד לומר חג הסוכות 
שבו דבר הכתוב ולמה תלמוד לומר בחג 
השבועות ובחג הסוכות מניין שאין עובר 
בבל תאחר אלא עד שיעברו ריגלי השנה 

כולה ולא יראה את פני יי' ריקם מן הצדקה 
וחכמים (אומרין) נתנו שיעור בית שמאי אומ' 

הראייה מעה כסף ושמחה שתי כסף איש 

כמתנת ידו מיכן אמרו מי שיש לו 
אוכלין מרובין ונכסים מועטין מביא 

שלמים מרובין ועולות (מרובין) מועטין
אוכלין מועטין ונכסים מועטין מביא 

עולות מרובין ושלמים מועטין זה וזה 
מועטין על זה אמרו מעה כסף שני כסף 

זה וזה מרובין על זה נאמר איש כמתנת ידו 
כברכת יי' אלקיך אשר נתן לך 

שפטים ושוטרים תתן לך מניין שממנין 
בית דין לכל ישראל תלמוד לומר שופטים 

תתן לך ומניין שממנין שוטרים לכל ישרא' 
תלמוד לומר שוטרים תתן לך ר' יהודה אומ' 
מניין שממנין אחד לכולן תלמוד לומר תתן 

לך ואומרין ושוטרים הלוים לפניהם חזקו
ועשו ויהי יי' עם הטוב ומניין שממנין בית

דין לכל עיר ועיר תלמוד לומר שופטים 
לשעריך ומניין שממנין שוטרים לכל עיר 

ועיר תלמוד לומר שוטרים בכל שעריך בא
(ל)הכתוב להקיש סנדרי גדולה לסנדרי קטנה 
מה גדולה דנה והורגת אף קטנה דנה והורגת 



ומניין שממנין בית דין לכל שבט תלמוד 
לומר ושוטרים לשבטיכם רבן שמעון בן 
גמליאל אומר לשבטיך ושפטו מצוה על 

כל שבט להיות דן את שבטו  ושפטו 
את העם על כורחו משפט צדק והרי כבר 

נאמר לא תטה משפט וגומ' ומה תלמוד 
לומר משפט צדק זה מיצוי הדי(ן)[י]נין לא 
תטה משפט שלא תאמר איש הואיל ואיש 

פלוני נאה ואיש קרובי שלא תכיר פנים 
שלא תאמר איש פלוני עני איש פלוני 
עשיר ולא תקח שוחד אין צריך לומר 

לזכות את החייב ולחייב את הזכאי אלא 
אפילו לזכות את הזכאי ולחייב את החייב 

כי השוחד יעור עיני חכמים ואין צריך 

לומר עיני טפשים ויסלף דברי צדיקים ואין 
צריך דברי רשעים דבר אחר כי השחד 
יעור עיני חכמים אומר על הטמא טהור 

ועל הטהור טמא ויסלף דברי צדיקים על 
האסור מותר ועל (מ') המותר אסור דבר אחר

כי השוחד אין יוצא ידי (על) עולמו עוד 
אלא שיורה צדיק בהוראתו ויסלף דברי 
צדיקים אין יוצא ידי עולמו עד (שיצא)

שידע מה מדבר  דבר אחר לא תטה
משפט (בזדון) בממון ולא תכיר פנים בדין

דבר אחר לא תכיר פנים בכבוד שלא
תושיב את הראוי למעלן למטן ואת הראוי

למטן למעלן  צדק צדק תרדוף מניין 
ליוצא מבית דין זכאי אין מחזירין לחובה 
תלמוד לומר צדק צדק תרדוף יצא חייב 
מניין שמחזירין אותו לזכות תלמוד לומר

צדק צדק תרדוף אחרי בית דין שדינו יפה 
אחר בית דינו של רבן יוחנן בן זכאי אחר 

בית דינו של ר' אליעזר  למען תחיה וירשת
את הארץ מלמד שמיצוי הדין כדי הוא 

להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם 
ושלא להפילם בחרב  לא תטע לך 

אשירה אמרה תורה ואשריהם תשרפון 
באש קל וחומר קל וחומר שלא יטע מניין 
שלא יקיים תלמוד לומר לא תטע לך מכל 

מקום דבר אחר אפילו בית אפילו סוכה
לא תטע לך אשירה כל עץ מלמד שכל 

נוטע אשירה ע[ו]בר בלא תעשה  ומניין 
לנוטע אילן ובונה בית בהר הבית שהוא
עובר בלא תעשה תלמוד לומר כל עץ 
אצל כל מזבח יי' אלקיך אשר שנא ר' 

אליעזר בן יעקב אומר מניין שאין 
עושין אכסדרא בעזרה תלמוד לומר 

עץ אצל מזבח יי' אלקיך כשהוא אומר 



אשר תעשה לך לרבות במה  לא תקים לך 
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מצבה אין לי אלא מצבה אשירה וע"ז
מניין (ה') ודין הוא ומה מצבה שהיא
אהובה לאבות דין הוא שתהא שנואה

לבנים  לא תזבח ליי' אלקיך שור ושה 
ר' יהודה אומר יכול השוחט חטאת בדרום 

יהא עובר בלא תעשה (יכול) תלמוד לומר לא 
תזבח ליי' אלקיך על מום עובר בלא תעשה 

וחכמים אומרין אף השוחט חטאת 
בדרום עובר בלא תעשה יכול אף המקדים 
קדשים זה לזה עולה לחטאת פסח לתמיד 

מוספין לתמידין יהא עובר בלא תעשה 
תלמוד לומר לא תוכל לאכל בשעריךוגו' לא 
תוכל לזבוח את הפסח לא תזבח ליי' אלקיך 

שור ושה על אילו עובר בלא תעשה ואין 
המקדים קדשים זה לזה עובר בלא תעשה 

אשר בו מום אין לי אלא שנולד תם ונעשה 
בעל מום נעשה בעל מום ממעי אמו 

מניין תלמוד לומר כל (מוכרע) [דבר] מניין בעל 
גרב בעל יבלת בעל חזזית תלמוד לומר כל 
דבר רע מניין לזקן ולחולה ומזוהם תלמוד 
לומר שור ושה כל דבר רע מניין לקדשים 

ששחטן חוץ לזמנן וחוץ למקומן שעובר 
בלא תעשה תלמוד לומר דבר שתלוי בדבר
מניין לרובע ונרבע ומוקצה ונעבד תלמוד 

לומר תועבת ומניין לאתנן ומחיר כלב
וטריפה ויוצא דופן תלמוד לומר כל 

תועבת ר' יהודה אומר היא תועבה ואין 
הוולד תועבה ר' שמעון אומר לפי שמצינו 
ברובע ונרבע שהן פסולין בבהמה יכול אף 
באדם תלמוד לומר הוא בזבח בזבח דברתי 

ולא דברתי בזובח  כי ימצא בעדים מכלל 
שנאמר על פי שנים עדים או על פי 

שלשה עדים יקום דבר זה ביניין אב שבכל 
מקום שנאמר ימצא בשני עדים ובשלשה 

עדים בקרבך באחד שעריך מה תלמוד לומר 
לפי שנאמר והוצאת את האיש ההוא או

את האשה ההיא שומע אני שער 
שנמצאו בו שער שנידונו בו תלמוד לומר 
שער שער לגזירה שוה מה שער האמור 
להלן שער שנמצאו בו ושער שנידונו בו

אף שער האמור כאן שער שנמצאו בו
ושער שנידונו בו   לפי שמצינו שהנידחין 
בסייף יכול אף המדיחין תלמוד לומר את 

האיש או את האשה וסקלתם באבנים 
ומו לפי שמצינו שאין עושין עיר הניד'



לא על פי עד אחד ולא על פי האשה יכול 
יהו פטורין תלמוד לומר איש או אשה 
אשר יעשה קרוי חמשה שמות תועבה
חרם שנוי ומשוקץ ועיוול  דבר אחר

קרא לו חמשה שמות רע ומפר ברית 
מנאץ ומכעיס וממרא חמשה דברים 

מטמא את הארץ ומחלל את השם 
ומסלק את השכינה ומפיל ישראל בחרב 

ומגלה אותם מארצם אין לי אלא זה 
בלבד עובד מניין תלמוד לומר וילך ויעבד 
מניין אף המשתחוה תלמוד לומר וישתחוו 

להם ולשמש לעבדם להביא את המשתף 
ר' יוסי הגלילי אומר מכלל שנאמר אשר 

חלק יי' אלקיך אותם יכול שחולקין 
לאומות (העול') תלמוד לומר אשר לא ידעתם 

ולא חלק להם ר' יוסי אומר אלעזר בני אומ' 
בו שלשה דברים אשר לא צויתי בתורה  

ולא דברתי בעשרת הדברות ולא עלתה על 
לבי שיקריב את בתו לגבי המזבח והוגד לך 

ושמעת ולהלן הוא אומר ודרשת וחקרת 
ושאלת היטב היטב לגזירה שוה מניין 

שבודקין אותו בשבע חקירות אין לי אלא 
חקירות בדיקות מניין תלמוד לומר והנה 

אמת נכון הדבר אם סופינו לרבות בדיקות
 

מה תלמוד לומר חקירות חקירות אחד אומר 
איני יודע עדותן בטילה בדיקות אחד אומר

איני יודע ואפילו שנים אומרין אין אנו 
יודעין עדותן קיימת אחד חקירות ואחד 

בדיקות בזמן שמכחישין (א) זה את זה עדותן
בטילה בישראל אין לי אלא ישראל נשים 

בני גרים ועבדים מניין תלמוד לומר והוצאת 
את האיש ההוא או את האשה ההיא

אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך
שומע אני שער שנמצאו בו (ולא) ושער 
שנידונו בו תלמוד לומר שעריך שעריך 

לגזירה שוה מה שעריך האמורה להלן שער 
שנמצאו בו ולא שער שנידונו בו אף

שעריך האמורה כאן שער שנמצאו בו 
ולא שער שנידונו בו ההוא [ולא] אנוס ולא 

מוטעה ולא שוגג ההיא לא אנוסה ולא 
שוגגת ולא מוטעת וסקלתם באבנים יכול 

באבנים מרובות תלמוד לומר באבן אי באבן 
יכול אפילו באבן אחת תלמוד לומר באבנים 

אמור מעתה לא מת בראשנה ימות בשניה 
על פי שנים עדים או שלשה עדים יכול 

[אין] אלא מת בסדר הזה בלבד מניין לרבות שאר 
המומתין תלמוד לומר על פי שלשה עדים 
יומת המת מניין לא ילמד עד חובה תלמוד 



לומר לא יומת על פי עד אחד מניין לא 
ילמד תלמוד (לומר) חובה תלמוד לומר על פי 

עד אחד  יד העדים תהיה בו בראשונה 
להמיתו מצוה בעדים להמיתו ומניין לא מת 

ב[יד] עדים ימות ביד כל אדם תלמוד לומר ויד כל 
העם באחרונה ובערת הרע בער עושי 

הרעות בישראל  כי יפלא מלמד
שבמופלא הכתוב מדבר ממך זו עיצה דבר 

זו הלכה (ה)[ל]משפט זו הדין בין דם לדם בין דם 
נידה לדם יולדת ולדם זיבה בין דין לדין בין 

דיני ממונות לדיני נפשות לדיני מכות 

ובין נגע לנגע בין ניגעי אדם לניגעי בתים דברי 
אילו ערכים והקדישות ריבות אילו השקאת 

סוטה ועריפת העגלה וטהרת מצורע בשעריך 
זה לקט שכחה ופיאה וקמת וקמת מיד בבית דין 

מיכן אמרו שלשה בתי דינין היו שם אחד על 
פתח הר הבית ואחד על פתח העזרה ואחד 

בלשכת הגית! באין לזה שעל שער הר הבית ואומר 
כך דרשתי וכך דרשו חביריי כך למדתי וכך 
למדו חביריי אם שמעו אמרו להן ואם לאו 

באין בבית דין הגדול שבלשכת הגית שמשם 
תורה יוצאה לישראל שנאמר מן המקום ההוא 
אשר יבחר יי' וקמת ועלית מלמד שארץ ישר' 
גבוהה מכל הארצות ובית המקדש גבוהה מכל 

(ארצות ובית המקדש) ארץ ישראל ובאת 
לרבות בית דין שביבנה אל הכהנים ואל הלוים 

מצוה בבית דין שיהו בו כהנים ולוים יכול מצוה 
אם אין בו יהא פסול תלמוד לומר אל השופט 

אף על פי שאין בו כהנים ולוים כשר אשר 
יהיה בימים ההם אמ' ר' יוסי הגלילי וכי עלת על 

דעתינו שופט שאין בימי(נו)ך אלא שופט 
שהוא כשר ומוחזק לך באותן הימים היה קרוב 
ונתרחק כשר וכן הוא אומר אל תאמר מה היה 

שהימים הראשונים היו טובים מאלה ודרשת 
והגידו לך את דבר המשפט אילו דיקדוקי

משפט ועשית על פי הדבר על הוראת בית דין 
הגדול שבירושלם חייבין מיתה ואין חייבין 
על הוראת בית דין שביבנה  על פי התורה 

אשר יורוך על דברי תורה חייבין מיתה ואין 
חייבין מיתה על דברי סופרים ועל המשפט 

מצות עשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך 
מצות לא תעשה ימין ושמאל אפילו מראין 

בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל 
שהוא ימין שמע להן  והאיש אשר 

יעשה בזדון ולא שמע מפי בית דין מורה אשר 
יעשה על מעשה הוא חייב ואין חייב על 
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הוראה בזדון על זדון הוא חייב ואין חייב 
על שגגה לבלתי שמע ולא שומע מפי 

שומע אל הכהן העומד מגיד מלמד שאין
שירות (אלא) כשר אלא מעומד הא אם 
ישב ועבד עבודתו פסולה או אל השופט 

זה שאמרנו אף על פי שאין בו כהנים 
ולוים כשר ומת האיש סתם מיתה האמורה 

בתורה בחנק ההוא ולא אנוס ולא שוגג ולא 
מוטעה ובערת הרע מישראל בער עושי 

הרעות מישראל  כי תבואו אל הארץ 
עשה מצוה האמורה בעינין שבשבילה 
תיכנס לארץ אשר יי' אלקיך נותן לך 

בזכותכם וירשת וישבת בה בשכר שתירש 
ותשב ואמרת (אמר) אשימה עלי מלך ר' 
נהוראי אמ' הרי זה גנאי לישראל שנאמר 
כי לא מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם 

אמ' לו ר' יהודה והלא מצוה מן התורה לשאול 
להן שנאמר שום תשים עליך מלך ולמה 

נענשו בימי שמואל לפי שהקדימו על ידם 
ככל הגוים אשר סביבותינו ר' נהוראי אומר
לא בקשו להן אלא להעבידן לע"ז שנאמר 
והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכינו

שום תשים מתמנה אחר תחתיו מלך ולא 
מלכה אשר יבחר יי' אלקיך בו על פי נביא 

מקרב אחיך ולא מחוצה לאחיך אחיך
ולא אחרים תשים עליך מלך שתהא 

אימתו עליך מיכן אמרו מלך אין רוכבין
על סוסו ואין יושבין על כסאו ואין 

משתמשין בשרביטו ואין רואין אותו 
ערום ולא כשהוא מסתפר ולא בבית המרחץ 

דבר אחר שום תשים עליך מלך מצות 
עשה לא תוכל לתת עליך איש נוכרי זו
מצות לא תעשה איש נכרי מיכן אמרו 

האיש ממנין פרנס על הציבור (ע') אשר לא 
אחיך הוא כשהיה אגריפס מגיע לפסוק 

הזה היה בוכה עד שזלגו עיניו דמעות והיו 
כל ישראל אומרין לו אל תירא אגריפס 

אחינו אתה אחינו אתה (רק לא ירבה לו סו')
רק לא ירבה לו סוסים יכול לא ירבה לו 

למרכבותו ולפרשיו תלמוד לומר לו לא ירבה לו לו 
אינו מרבה אבל מרבה הוא למרכבתו 

ולפרשיו אם כן למה נאמר למען הרבות 
סוס סוסים בטילין מניין אפילו סוס אחד 

והוא בטל כדיי הוא להחזיר את העם למצרים 
תלמוד לומר לא ירבה לו סוסים והרי דברים קל 

וחומר ומה מצוה שהברית כרותה עליה 
עבירה מחזרתן לשם שאר ארצות שאין 

הברית כרותה [עמהן] על אחת כמה וכמה לא 



ירבה לו נשים אלא שמונה עשר ר' יהודה
אומר מרבה הוא לו ובלבד שלא יהו 

מסירות את לבו ר' שמעון אומר אפילו 
אחת והיא מסירה את לבו לא ישאנה אם 

כן למה נאמר לא ירבה [לו] אפילו כאביגיל 
לא ירבה לו נשים אפילו כאביגיל וחברותיה 

שהן כשירות לא ישאנה כגון איזבל 
וחברותיה שהן רעות אפילו הכי והיא

(וה) מסירה את לבו וכסף וזהב לא ירבה לו 
מאד אלא כדי שיתן לאספניא תלמוד 

לומר לא ירבה לו לו אינו מרבה אבל מרבה 
הוא כדי ליתן לאכסניות דבר אחר כדי

שיתן לאספסניא תלמוד לומר לא ירבה לו
לו אינו מרבה אבל מרבה הוא לאכסניות 
וכן עשה דוד שנאמר והנה בעיני הכינותי 
לבית יי' אבל שלמה עינה כעינין שנאמר
וישם את הכסף בירושלם והיה כשבתו 

על כסא ממלכתו אם עושה הוא כל האמור 
בעינין כדיי הוא לישב על כסא ממלכתו 

וכתב לו לשמו שלא יהא ניאות בשל 
אבותיו משנה אין לי אלא משנה תורה 
שעתידה להשתנות אחרים אומרים אין 

קוראין ביום הקהל אלא משנה תורה בלבד 
על ספר ולא על נייר ולא על לוח אלא על 

המגילה שנאמר על ספר מלפני הכהנים 
והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו 

מיכן אמרו המלך יוצא למלחמה והוא 
עמו נכנס והוא אצלו מיסב והוא כנגדו 

שנאמר והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו 
הימים כל ימי חייך הלילות למען ילמד 

ליראה את יי' אלקיו מלמד שהמורא 
מביאה לידי מקרא מקרא מביא לידי 

תרגום תרגום מביא לידי משנה משנה 
מביאה לידי תלמוד תלמוד מביא לידי

מעשה מעשה מביא לידי יראה לפי 
ששנינו ששוה הדיוט (למלך הדיוט) בדברי 
תורה יכול ישוה לו בדברים אחרים תלמוד 

לומר לשמור את כל דברי התורה הזאת 
לדברי תורה שוה לו ואין שוה לו לדברים 

אחרים מיכן אמרו מלך פורץ לעשות לו 
דרך ואין ממחין בידו להחריב לו סרטיאות 

ואין ממחין בידו דרך המלך אין לה
שיעור וכל העם בוזזין לפניו והוא נוטל 

חלק בראש לבלתי רום לבבו מאחיו ולא 
משל הקדש ולבלתי רום מן המצוה ימין 

ושמאל למען יאריך ימים על ממלכתו 
אם עושה מה שכתוב בעינין כדיי 

הוא שיאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו 



שאם מת בנו עומד תחתיו ואין לי אלא 
זה בלבד מניין לכל פרנסי ישראל שבניהן 

עומדין תחתיהן תלמוד לומר בקרב ישראל 
כל שהוא בקרב ישראל בנו עומד תחתיו 
ר' חנינא בן גמליאל אומר הרי הוא אומ' 

גם אשר לא שאלת נתתי לך גם עושר גם 
כבוד אשר לא כמוך מלך על מה שלא 
התניתי בתורה ליתן נתתי לך על מה 
שהתניתי ליתן איני נותן אלא אם כן 

עשית וכן הוא אומר ואתה אם תלך בדרכי 
לשמור חוקי כאשר הלך דוד אביך 

והארכתי את ימיך  לא יהיה לכהנים 
הלוים כל שבט לוי מכלל שנאמר ושרת 
בשם יי' אלקיו אין לי אלא תמימין בעלי 

מומין מניין תלמוד לומר כל שבט לוי חלק 
זו ביזה נחלה זו נחלת הארץ אשר יי' אילו 

קודשי מקדש וקודש הגבול תלמוד לומר 
ונחלתו יאכלון ונחלת זו נחלת שלשה לא 

יהיה לו בקרב אחיך זו נחלת חמשה יי' 
הוא נחלתו כאשר דבר לו להגיד מה גרם 

וזה יהיה משפט הכהנים מלמד
(ה)שהמתנות יוצאות בדיינין יכול אף 

קדשים יהו חייבין במתנות ודין הוא ומה 
חולין שאין חייבין בחזה ושוק חייבין 

במתנות קדשים שחייבין בחזה ושוק אינו 
דין שיהו חייבין במתנות תלמוד לומר 

וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם ולא 
מאת אחרים ומאת זובחי הזבח פרט 

לטריפה מאת זובחי הזבח אין לי אלא 
בשעה זביחה בלבד מיכן אמרו גר 

שנתגייר והיתה לו פרה נשחטת עד שלא 
נתגייר פטור משנתגייר חייב ספק 

המוציא מחבירו עליו הראיה אם שור 
אם שה לרבות את כלאים אם שור אם 
שה בין בארץ בין בחוצה לארץ והרי 
דין הוא חייב כאן וחייב בראשית הגז 

נוהג בארץ ובחוצה לארץ אלא מתנות 
נוהגות בארץ ובין בחוצה לארץ או 

כלך לדרך זו חייב כאן וחייב בתרומת 
ראשית מה תרומת ראשית אינו חייב 

אלא בארץ אף מתנות אינן נוהגות 
אלא בארץ נראה למי דומה דנין דבר 

שאין תלוי (אלא) בארץ ובקודש מדבר 
שאין תלוי בארץ ובקודש ואל תוכיח 
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או כלך לדרך זו דנין דבר שנוהג בין 



במרובה בין במועט מדבר שנוהג בין
במרובה בין במועט ואל יוכיח ראשית הגז 
שאינו נוהג אלא במרובה תלמוד לומר אם 

שור אם שה בין בארץ בין בחוצה לארץ 
ונתן לכהן לכהן עצמו הזרוע זרוע של 
ימין והלחיים זה לחי התחתון והקיבה 

כמשמעה ר' יהודה אומר דורשי רשומות 
אומרין נותן לו זרוע תחת היד וכן הוא 

אומר ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו 
הלחיים תחת תפילה וכן הוא אומר ויעמד 
פנחס ויפלל קיבה תחת קיבה שנאמר ואל 

קבתה ראשית דגנך תירושך ויצהרך מלמד 
שאין תורמין אותו אלא מן המחובר מה 

מצינו בשני מינין אין תורמין מזה על זה 
כך שני מינין שבתבואה ושבירק אין 

תורמין מזה על זה ראשית הגז ולא ראשית 
שטף ראשית הגז פרט לטריפה ראשית הגז 
בין בארץ בין בחוצה לארץ צאנך ולא של 

אחרים מיכן אמרו הלוקח גז צאנו של נוכרי 
פטור מראשית הגז לקח צאנו של חבירו 

אם שייר המוכר חייב ואם לאו הלוקח חייב 
שנאמר תתן לו שיהא בו כדי מתנה מיכן 

אמרו כמה נותן משקל חמש סלעים 
ביהודה שהן עשר בגליל מלובן ולא צאוי 
כדי לעשות ממנו בגד קטן שנאמר תתן לו 
שיהא בו כדי מתנה כמה צאן יהיו לו ויהא
חייב בראשית הגז בית שמאי אומרין שתי 

רחילות שנאמר והיה ביום ההוא יחיה איש 
עגלת בקר ושתי צאן בית הילל אומרין

חמש שנאמר וחמש צאן עשויות ר' 
עקיבא אומר ראשית הגז [שתים] גז צאנך ארבע 

תתן לו הרי חמש  כי בו בחר יי' אלקיך 
מגיד שאין שירות כשר בו אלא מעומד 

אם ישב ושרת עבודתו פסולה היא ובניו כל 
הימים בין בארץ בין בחוצה לארץ יכול בבן לוי 
ודאי הכתוב מדבר תלמוד לומר באחד שעריך  

מי שלא נטלו שעריהן במקום אחד ושרת 
בראוי לשרת יצאו לוים שאין ראוין לשרת 
מכל ישראל אשר הוא גר שם בכל מקומות 

מושבותיהן ונאמר בכל אות נפשו מניין 
אתה אומר כהן בא ונושא כפיו במשמר 
שלו שנאמר ובא בכל אות נפשך מניין 

אתה אומר כל המשמרות שוות בקרבנות 
הרגל הבאין מחמת הרגל תלמוד לומר ובא 

בכל אות נפשך יכול לעולם תלמוד לומר 
מאחד שעריך בשעה שישראל מכונסין 

בשער אחד בשלשה רגלים  ושרת בשם 
יי' אלקיו על גבי הריצפה מיכן אתה אומר



ערל וטמא יושב על גבי כלים או על גבי 
בהמה או על גבי רגל חבירו פסל מניין אתה
אומר כל משמרות שוות באימורי הרגלים 

ובחילוק לחם הפנים תלמוד לומר חלק כחלק 
יאכלו חלק לאכול כחלק לעבוד חלק 

לאכילה חלק לעבודה יכול המשמרות 
שוות בקרבנות הרגל הבאין שלא מחמת 

הרגל תלמוד לומר לבד ממכריו על האבות 
מה מכרו האבות זה לזה אתה בשבתך

אני שבתי  כי אתה בא אל הארץ 
עשה מצוה האמורה בעיניין שבשכרה 
תיכנס לארץ  אשר יי' אלקיך נותן לך 

בזכותה לא תלמד לעשות כתועבות הגוים ההם 
יכול אי אתה רשאי (להבין) ללמוד 

להורות ולהבין   לא ימצא בך להזהיר בית דין 
על כך מעביר בנו ובתו בן בנו ובן בתו מניין 

תלמוד לומר בתתו מזרעו למולך עדיין אני 
אומר כאן באש ולהלן (אתה אומר) במולך 
מניין (את) ליתן את האמר כאן להלן ואת 

האמור להלן כאן נאמר העברה העברה 
לגזירה שוה מה העברה האמור כאן באש 

אף העברה האמור להלן באש ומה העברה 
האמורה להלן מולך אף העברה האמורה 

כאן מולך ונמצא אתה אומר עד 
שימסור ויעביר באש ויעבד למולך הא

עד שיאמרו שני כתובין ואם לאו לא 
שמענו קסם אחד קסמים אחד מרובה 

ואחד מועט לחייב על כל קיסם וקיסם  
איזהו קוסם זה האוחז במקלו ואומר אם 

אלך ואם לא אלך וכן הוא אומר עמי 
בעצו ישאל ומקלו יגיד לו מעונן ר' 

ישמעאל אומר זה המעביר על העין ר' 
עקיבא אומר אילו נותני העתים וחכמים 

אומרין אילו אוחזי העינים כגון אילו 
האומרים לימודי ערבי שבעיות להיות יפות 

עקרות קטנות להיות רעות ומנחש איזהו
מנחש כגון האומר נפלה פתי מפי נפלה מקלי 

מידי עבר נחש מימיני ושועל משמאלי 
ופסק זנבו לפני את הדרך אל תתחיל בו 

שחרית  אל תתחיל בו שהרי ראש חדש שהרי 
מוצאי שבת היא מכשף העושה ולא 

האוחז את העינים וחכמים אומרין אילו
אוחזי את העינים ר' עקיבא אומר(ין) משום 

ר' יהושע שנים מלקטין קישואין וכול'
וחובר חבר אחד חובר הרבה ואחד חובר 

מעט אחד חובר את הנחש ואחד חובר את 
העקרב ושואל אוב זה פיתום המדבר 

בשיחיו וידעוני זה המדבר ועצם בפיו הן 



עצמן בסקילה והנשאל בהן באזהרה ודורש 
אל המתים אחד המעלה בזכורו ואחד 

המעלה בגולגולת מה בין מעלה בזכור 
לנשאל בגולגולת מעלה בזכור אין עולה 

כדרכו ואין נשאל בשבת (ונ') והנשאל בגולגולת 
עולה (ונשי) כדרכו ונשאל בשבת  כי תועבת

יי' כל עושה אלה יכול לא יהא חייב עד 
שיעבור על כולן תלמוד לומר כל עושה אלה 

אפילו אחת מהן ובגלל התועבות האלה יי' 
מורישם מפניך אמ' ר' שמעון מלמד 

שהוזהרו הכנעניים על כל המעשים האילו 
שאין עונשין אותו עד שמזהירין אותו 

כשהיה ר' אליעזר מגיע לפסוק זה היה אומר
חבל עלינו ומה מי שמודבק בטומאה רוח 
טומאה שורה עליו המידבק בשכינה דין 

הוא שתשרה עליו רוח הקודש ומי גרם כי 
אם עונותיכם היו מבדילים וגומ'  תמים 

תהיה עם יי' אלקיך אם עשית כל האמור 
בעיניין הרי אתה תם ליי' אלקיך דבר אחר

תמים תהיה כשאתה תם חלקך עם יי' אלקיך וכן 
דוד אומר ואני בתומי אלך פדיני וחנני ואני

בתמי תמכת בי וגומ'  כי הגוים האלה 
אשר אתה יורש אותם עשה מצוה האמורה
בעיניין שבשכרה אתה יורש את הארץ אל 

מעוננים ואל קוסמים ישמעו שלא תאמר
יש להן יש במה להשאל ולי אין לי תלמוד לומר 

ואתה לא כן נתן לך יי' אלקיך לך ניתנה ומניח
דברי תורה ומתעסק בהבטלה  נביא מקרבך 

ולא מחוצה לארץ מאחיך ולא מאחרים 
יקום לך יי' אלקיך אלקיך ולא מן הגוים ומה

אני מקיים נביא לגוים נתתיך בנוהג מנהג גוים 
אליו תשמעון אפילו אומר לך עבור על 
אחת מכל מצוות האמורות כאליהו בהר 

הכרמל הכל לפי שעה שמע לו  ככל אשר 
שאלת מעם יי' אלקיך בחורב (בזכו) בזכות 
שיעמדו להן נביאים לא אוסיף לשמוע וגומ'
ויאמר יי' אלי הטיבו אשר דברו כיונו לדעת 

נביא אקים לך הא למדת שבשכר יראה 
שנאמר תיראו זכו שיעמדו להם נביאים ונתתי 

דברי בפיו דבריי אני נותן בפיו אבל אני
איני מדבר עמו פנים בפנים דבר אחר ונתתי 
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מיכן ואילך הוי יודע היאך רוח הקודש 
ניתנת ביד הנביאים ודבר אליהם שלא 

להשיב את התורגמן את כל אצוך הוי אומר
על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון והיה 

האיש אשר לא ישמע אל דברי שלשה 



מיתתן בידי שמים הכובש נבואתו כיונה בן 
אמיתי והמותיר על דברי נביא כחבירו של 

מיכה ונביא שעובר על (ע') דברי עצמו מיתתן 
בבית דין המתנבא מה שלא שמע כצדקיה 

בן כנענה ומה שלא נאמר לו כחנניה בן עזור 
שהיה שומע דברים מפי ירמיה שהיה מתנבא 

בשוק העליון וחוזר ומתנבא בשוק התחתון 
והמתנבא בשם ע"ז ואומ' כן אמרה ע"ז אפילו 

כיון את ההלכה לטמא את הטמא ולטהר את 
הטהור  אך הנביא אשר יזיד בשמי ומת 

בסתם האמורה בתורה בחנק וכי תאמר עתידין 
אתם לומר איכה נדע את הדבר ירמיה אמ' 

הנה כלי בית ישראל הוליכום בבלה חנניה אמ' 
הנה כלי בית (ישראל) יי' מושיבם ואיני יודע למי 

אשמע תלמוד אשר ידבר הנביא בשם יי' 
וגומ' הוא הדבר אשר לא דברו יי' איזה הוא 

דבר שדיברו המקום זה שאומר ובא בזדון 
דברו הנביא על זדון הוא חייב ואינו חייב על 

שגגה לא תגור ממנו אלא תמנע עצמך 
מללמד עליו חובה כי יכרית יי' אלקיך את 

הגוים אשר יי'  אלקיך (את א) נותן לך את 
ארצם בזכותך וירישתם וישבת בעריהם 

ובבתיהם כל מקום שאתה רוצה לבנות בנה 
שלש ערים ערים ולא טירים ערים ולא כרכים 
ערים ולא כפרים תבדיל לך ולא לאחרים בתוך 

ארצך ולא בספר אשר יי' אלקיך נותן לך 
לרשתה מה שתירש תכבש  תכין לך הדרך 

תכין לך סרטיות שיהו מפולשות לתוכה 
ושלשת את גבול ארצך שלא יהו מפוזרות 

אלא יהו מכונות כשתי שורות שבכרם אשר 

ינחילך יי' אלקיך לרבות עבר הירדן והיה לנוס שמה 
כל רוצח שלא יהא גולה מעיר לעיר וזה דבר 

הרוצח מיכן אתה אומר רוצח גולה מעיר לעיר 
מקלט מכלל שנאמר פן ירדוף גואל הדם 

אחרי הרוצח אין לי אלא רודף וגואל גואל ולא 
רודף רודף ולא גואל לא רודף ולא גואל מניין 

תלמוד לומר רוצח (י') רוצח ריבה מכלל שנאמר 
כי יחם לבבו אין לי אלא מי שיש לו חמות 

(הא') הלב האב את הבן והבן את האב מניין 
תלמוד רוצח רוצח ריבה ומה תלמד לומר 

שמה שמה שמה שלש פעמים שם תהא 
ירידתו שם תהא מיתתו שם תהא קבורתו 

ומה תלמוד לומר רעהו רעהו (ש)רעהו שלשה 
פעמים רעהו פרט לאחרים רעהו פרט לגר 

תושב (רע) כבר קראו התורה רעהו אשר יכה 
את רעהו בבלי דעת הא אם שונא לו אינו 
גולה מתמול שלשום תמול שנים שלשום 

שלשה דברי ר' יהודה ואשר יבא את רעהו 



ביער מה יער רשות לניזק ולמזיק להיכנס לשם 
יצאת חצר בעל הבית שאין לו רשות לניזק 
ולמזיק ליכנס לשם לחטוב עצים אבא שאול

אומר מה חטיבת עצים שהיא רשות יצא 
האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו 

ושליח בית דין ונדחה ידו בגרזן לכרות את
העץ מיכן אתה אומר נתכוון לקוץ את 

האילן ונפל על אדם והרגו הרי זה גולה ונשל 
הברזל מן העץ המבקע ר' אומר העץ 

המתבקע ומצא במצוי מיכן היה ר' אליעזר 
בן יעקב אומר אם משיצא האבן מידו 

הוציא (ח) הלה את ראשו וקיבלה הרי זה פטור 
הוא ינוס לאחת הערים האלה וחי שלא יהא 
גולה מעיר לעיר פן ירדוף גואל הדם אחרי 

הרוצח מצוה ביד גואל הדם לרדוף כי יחם לבבו 
הא אם שונא אינו גולה מתמול שלשם זו שר' 

יהודה אומר תמול שנים שלשם שלשה 

על כן אנכי מצוך (היום) לאמר להזהיר בית 
דין על כך ואם ירחיב יי' אלקיך את גבולך 
עשה מצוה שבשכרה ירחיב יי' אלקיך את 

גבולך כאשר דבר לך וכאשר נשבע לאבותיך 
הכל בזכות אבותיך כי תשמע אל המצוה 

הזאת ויספת לך עוד שלש ערים וגו' מיכן 
אתה אומר שלש ערים הפריש משה 

בעבר הירדן וכשבאו לארץ הפריש עוד 
שלש ולעתיד לבוא מפרישין עוד שלש 
שלש על שלש הרי כאן שש ועוד שלש 

הרי תשע ר' נהוראי אומר שלש על שלש 
ועוד הרי תשע על השלש הרי שתים 

עשרה ר' שאול אומר הרי (שאול) שלש 
על שלש ועוד הרי תשע על השלש הרי 

שתים עשרה האלה הרי חמש עשרה 
ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך כי יהיה 
איש שונא לרעהו וארב לו מיכן אמרו 

עבר אדם על מצוה קלה סופו לעבור על 
(ס') מצוה חמורה עבר על ואהבת לרעך 

כמוך סופו לעבור על לא תקום ולא תטור 
ועל לא תשנא את אחיך ואהבת לרעך
כמוך וחי אחיך עמך עד שיבוא לידי 

שפיכות דמים לכך נאמר כי יהיה איש 
שונא לרעהו וארב לו וקם עליו מיכן היה ר' 

יוסי בר' יהודה אומר ההורג את הנפש בין 
בשוגג בין במזיד הכל מקדימין לערי 

מקלט בית דין שולחין ומביאין אותו משם 
מי שנתחייב מיתה הרגוהו שנאמר ושלחו 
זקני עירו מי שלא נתחייב מיתה פטרוהו 

שנאמר והצילו העדה את הרוצח מי 
שנתחייב גלות מחזירין אותו למקומו 



שנאמר והשיבו אותו העדה אל עיר 
מקלטו אשר נס שמה ר' אומר רוצח גולה 

לערי מקלט כסבור שקולטהו כדרך שקולטתו 
שוגג זקני העיר שולחין ומביאין אותו 

משם שנאמר ושלחו זקני העיר ומת ביד 
גואל הדם מניין לא מת ביד גואל הדם 
ימות ביד (גואל הדם) כל אדם שנאמר

ונתנו אותו ביד גואל הדם ומת לא תחוס 
עינך עליו ובערת דם הנקי שמא תאמרו 

הואיל ונהרג זה למה אנו באין לחוב 
בדמו של זה תלמוד לומר לא תחוס עינך 

ובערת הרע בער עושי הרע מישראל 
לא תשיג גבול רעך מלמד שכל המשיג

גבולו של חבירו שכל העוקר (גבולו) [תחומו] של 
חבירו עובר בשני לאוין יכול בחוצה 

לארץ תלמוד לומר בנחלתך אשר תנחל 
בארץ ישראל עובר בשני לאוין בחוצה 
לארץ אינו עובר אלא משום לאו אחד 

מניין לעוקר תחומן של שבטים שעובר 
בלא תעשה שנאמר לא תש[י]ג(י) גבול עולם

מניין למחליף דברי ר' אליעזר בדברי ר' 
יהושע ודברי ר' יהושע בדברי ר' אליעזר

לומר על טמא טהור ועל טהור טמא 
שעובר בלא תעשה תלמוד לומר לא 

תסיג גבול רעך מניין למוכר קבר אבותיו
שעובר בלא תעשה  תלמוד לומר לא
תשיג יכול אפילו לא נקבר בו אדם 

מעולם תלמוד לומר בנחלתך אשר תנחל
הא אם קבר בו אפילו נפל אחד ברשות 

אינו עובר בלא תעשה  לא יקום עד 
חמס באיש אין לי אלא לדיני נפשות 

לדיני ממונות מנין תלמוד לומר לכל עון
לקרבנות מניין תלמוד לומר לכל חטאת

למכות מניין תלמוד לומר לכל עון ולכל 
חטאת יחטא אם סופינו לרבות אשה 

מה תלמוד לומר איש לעון הוא דאינו 
קם אבל קם הוא באשה להשיאה דברי ר' 

יהודה ר' יוסי אומר לעון אינו קם אבל
קם הוא לשבועה אמ' ר' יוסי קל וחומר
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ומה אם במקום שאין פיו מצטרף על פי 

עד אחד למיתה הרי זה נשבע על פי 
עצמו לאו מה לנשבע על פי עצמו שכן 

משלם על פי עצמו ישבע על פי עד אחד 
תלמוד לומר לכל עון לעון אינו קם קם 

הוא לשבועה על פי שנים עדים או על
פי שלשה עדים יקום דבר יקום דבר על פי 



כתבן ולא על פי תורגמן מיכן אמרו 
המקנא לאשתו ר' אליעזר אומר מקנא 

על פי שנים ומשקה על פי עד אחד 
שהיה בדין מה אם עדות הראשונה שאין 
אוסרתה איסור עולם אין מתקיימת פחות 

משנים עדות האחרונה שאוסרתה 
איסור עולם אינו דין שלא תתקיים בפחות 
משנים תלמוד לומר ועד אין בה כל שיש 

בה לא היתה שותה  כי יקום עד חמס 
באיש אין חמס אלא גזלן שנאמר לענות 

בו סרה אין סרה אלא עבירה שנאמר 
השנה (הוא) הוא מת כי סרה דברת על יי' 

מגיד שאין אדם חייב עד שיכחיש את 
עצמו מיכן אמרו אין העדים נעשין
זוממין עד שיזימו את עצמן כיצד 
מעידינו את איש פלוני שהרג את 

הנפש   ועמדו מצוה בעדים שיעמדו 
שני אנשים איש עם אשה ואשה 

עם איש שתי נשים זו עם זו מניין תלמוד 
לומר אשר להם הריב מכל מקום יכול אף 

אף אשה תהא כשירה לעדות נאמרו
כאן שני ונאמר להלן שני מה שני 

האמור להלן אנשים ולא נשים אף שני 
האמור כאן אנשים ולא נשים אשר להם 
הריב יבוא בעל השור ויעמוד על שורו 

לפני יי' סבורין לפני בשר ודם הן עומדים
ואינן אלא לפני המקום לפני הכהנים 

והשופטים זהו היא שאמר ר' יוסי הגלילי וכי 

עלת על דעתינו שופט שאין בימיך אלא 
שופט שהוא כשר ומוחזק לך באותן הימים 

היה קרוב ונתרחק כשר וכן הוא אומר אל
תאמר מה שהיה שהימים הראשונים

ודרשו השופטים היטב ולהלן הוא אומר  
ודרשת וחקרת ושאלת היטב היטב היטב לגזירה 
שוה מלמד שבודקין בשבע (ק) חקירות בדיקות 

מניין תלמוד לומר והנה אמת נכון הדבר 
ומניין שהעד עושה עצמו שקר תלמוד 

לומר והנה עד שקר העד יכול משנחקרה 
עדותן בבית דין כשתימצי לומר זומם 

מזומם ואפילו הן מאה ועשיתם לו 
כאשר זמם לעשות לאחיו אם ממון 

ממון אם מכות מכות (עם) אם עונשין  
עונשין שמענו עונשין אזהרה מניין תל'

מיכן אמרו מניין אין עדים זוממין 
נהרגין עד שיגמור את הדין שהרי 

צדוקין אומרין עד שיהרג נפש בנפש ר' 
יוסי הגלילי אומר מה תלמוד לומר ועשיתם 

לו כאשר זמם לעשות לאחיו לפי שמצינו 



בכל עונשין שבתורה מיתות איש למיתת 
אשה וזוממיהן כיוצא בהן אבל בת כהן 

ובעלה לא השוה מיתת איש למיתת אשה 
אבל מיתת האיש (ה) בחנק ומיתת אשה 
(בחנק) בשריפה אבל זוממין לא שמענו 
מה יעשה להם תלמוד לומר ועשיתם לו 

כאשר זמם לעשות (לאחיו) כמיתת אחיו 
מיתתו ולא כמיתת אחותו מיתה מניין 

שהמבייש משלם ממון (תלמוד לומר) נאמר
כאן לא תחוס עינך ונאמר להלן לא תחוס 
עינך מה לא תחוס האמור להלן ממון אף 
לא תחוס עינך האמור כאן ממון ר' יהודה 

אומר נאמר כאן יד ורגל ונאמר להלן יד ורגל 
מה יד ורגל האמור כאן ממון אף יד ורגל 

האמור להלן ממון ר' יוסי הגלילי אומר מניין 

שלא יצא למלחמה עד שיהו בו ידים ורגלים 
עינים ושינים תלמוד לומר לא תחוס עינך 

נפש בנפש    כי תצא למלחמה אמ' ר' יהודה 
במה דברים אמורים במלחמת מצוה או
במלחמת חובה הכל יוצאין אפילו חתן 

מחדרו וכלה מחופתה כשישראל עושין 
רצונו של מקום כל הגוים נעשין לפניהם כסוס 

אחד שנאמר  סוס ורוכבו רמה בים וכי סוס 
אחד היה וכו'  כי תצא למלחמה על 

אויביך במלחמת הרשות הכתוב מדבר על 
אויביך כנגד אויביך אתה נלחם וראית סוס 
ורכב מה הן יוצאין בסוס ורכב אף אתה צא 

עליהן בעם רב לא תירא יכול זה יום הקריבין בו 
למלחמה כשהוא אומר ואומר אליהם שמע 

ישראל אתם קריבין היום הרי היום קריבין בו 
למלחמה אמור הא מה תלמוד לומר והיה 

כקרבכם אל המלחמה כיון שמגיעין לספר 
כהן מתנה עליהן כל התנאים האילו ואמר 
אליהם שמע ישראל מי האיש אירס נטע 

ובנה הירא ורך הלבב ויספו למה נאמר כל 
הדברים האילו שלא יהו ערי ישראל נשמות 
כדברי רבן יוחנן בן זכאי בוא וראה כמה חס 

המקום על כבוד הבריות מפני הירא ורך הלבב 
כשהוא חוזר יאמרו שמא בנה בית שמא 

נטע כרם שמא אירס אשה וכולן היו
צריכין להביא עדותן חוץ מן הירא ורך הלבב 

ושעיריו עמו שמע קול הגפת תריסין ונבעת 
קול צהלת סוסין ומרתות קול לועיז קרנים ונבהל

רואה שימוט סייפין ומים יורדין בין ברכיו 
דבר אחר ואמר אליהם שמע ישראל 

אתם קריבים היום למלחמה על אויביכם ולא 
על אחיכם לא יהודה על שמעון ולא שמעון 

על יהודה שאם תפלו בידן ירחמו עליכם 



כעינין שנאמר וישיבו בני ישראל מאחיכם 
וגו' ושם היה אישנביא ליי' וגומ' עתה בני 

יהודה ובני (ישרא') ירושלם אתם אומר' כמה 
שנאמר להלן ויקומו האנשים אשר נקבו 

בשמות ויחזיקו בשביה וכל מערומיהם 
הלבישו  על אויביכם אתם הולכין שאם 

תפלו בידן אין מרחמין עליכם אל ירך 
לבבכם אל תיראו ואל תחפזו אל ירך לבבכם 

מפני צהלת סוסים אל תיראו מפני צהלת
סוסים מפני הגפת תריסין ושפעת הקלגסין
אל תירא מקול הקרנות ואל תערצו מקול 

הצווחה כדרך ארבעה דברים שאומות העולם 
עושין מגיפין ומריעין וצווחין ורומסין 

ואתם באין בניצחונו של מקום כי יי' אלקיכם 
ההולך עמכם מי שהיה במדבר עמכם הוא 

יהיה עמכם בעת צרה וכן הוא אומר
להלחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם 

משרפים ומעקרבים ורוחות הרעים עד כאן 
היה משוח מלחמה מדבר מיכן ואילך ודברו 

השוטרים אפילו אלמנה אפילו שומרת 
יבם אפילו שמע שמת לו במלחמה חוזר 

הכל שומעין דברי כהן מערכי מלחמה והן 
חוזרין ומספקין מים ומזון לאחיהן ומתקנין 

הדרכים ודברו השוטרים יכול דברים אחרים 
כשהוא אומר ויספו השוטרים לדבר אל 

העם מלמד שהן הדברים ומה תלמוד ודברו 
השוטרים כיון שהתחיל שוטר לדבר כהן 
משמיע להן כתנאין הללו מי האיש אשר 

בנה בית אין לי אלא בית מניין לרבות בונה 
בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית 

האוצרות תלמוד לומר אשר בנה יכול אף 
הבונה בית שער אכסדרא ומרפסת תלמוד 
לומר בית מה בית מיוחד שהוא בית דירה 

יצאו אילו שאינן (בנ') בית דירה ולא חנכו 
פרט לגזלן ילך וישוב לביתו ילך וישמע 
דברי כהן מערכי מלחמה וחוזר פן ימות 
במלחמה או אינו שומע לדברי כהן סוף 
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שהוא מת במלחמה ואיש אחר יחנכנו יכול 
דודו ובן דודו נאמר כאן אחר ונאמר להלן 
אחר מה אחר האמור להלן נוכרי אף אחר 

האמור כאן נוכרי ומי האיש אשר 
נטע אין לי אלא כרם מניין לנוטע חמשה 

אילני מאכל וחמשה אילני סרק תלמוד 
לומר כרם ר' אליעז'(ב) בן יעקב אומר אין 

לי במשמע אלא כרם ולא חיללו פרט 
למבריך ולא חיללו פרט למרכיב ילך וישב 



לביתו וישמע לדברי כהן מערכי מלחמה 
ויחזור פן ימות במלחמה אם לא ישמע 

לדברי כהן סוף שהוא מת במלחמה ואיש 
אחר יחללנו יכול דודו ובן דודו נאמר כאן

אחר ונאמר להלן אחר מה אחר האמור
כאן נוכרי אף אחר האמור כאן נוכרי

ומי האיש אשר אירס אשה אחד המארס 
אלמנה ואפילו שומרת יבם ואפילו שמע 

שמת אביו במלחמה חוזר ובא לו ולא לקחה 
באשה הראויה לו פרט למחזיר גרושתו 

ואלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן 
הדיוט ממזרת ונתינה לישראל ובת ישרא' 

לממזר ולנתין ילך וישוב לביתו ילך וישמע 
לדברי כהן ויחזור בו  ויספו השוטרים לדבר 

אל העם ואמ' למדנו שהן הדברים הירא 
ורך הלבב שיש עבירה בידו בסתר ילך וישב 

לביתו ר' עקיבא אומר הירא ורך הלבב 
כמשמעו (הירא ורך הלב) ר' יוסי הגלילי

אומר הירא ורך הלב שהוא בן ארבעים
ולא ימס את לבב אחיו מלמד שאם היה 
אחד מהם מתיירא מן העבירות שבידו 

כולן חוזרין ובאין  והיה ככלות 
השטרים לדבר אל העם בעקיבו של עם 
מעמידין זקיפין (מ)מלפניהם ומאחריהם 

וכשילין של ברזל וכל המבקש לחזור 
הרשות בידו לקפח (ש) את שוקיו שתחילת 

נוסה נפילה שנאמר אשר נס ישראל 
מפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה 

בעם במה דברים אמורים במלחמת הרשות 
אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין ואפילו 
חתן מחדרו וכלה מחופתה  כי תקרב אל 

עיר במלחמת הרשות הכתוב מדבר אל עיר 
ולא לכרך אל עיר ולא לספר להלחם עליה 
ולא להרעיבה ולא להצמיאה ולא להמיתה 

מיתת תחלואים וקראת אליה [לשלום] גדול שלום 
שאפילו מתים צריכין שלום גדול שלום 

שאפילו במלחמתן של ישראל צריכין 
שלום גדול שלום שדרי רום צריכין שלום 

שנאמר עושה שלום במרומיו גדול 
שלום שחותמין ברכת כהנים ואף משה היה אוהב 
שלום שנאמר ואשלח מלאכים ממדב' קדמ' דברי 

שלום והיה אם שלום תענך יכול אפילו 
מקצתה תלמוד לומר ופתחה לה כולה ולא 

מקצתה והיה כל העם הנמצא בה לרבות 
כנעניים שבתוכה יהיו לך למס ועבדוך אמרו 

מקבלין אנו עליך מסים ולא שיעבוד 
שיעבוד [ו]לא מסים אין שומעין להן עד 

שיקבלו עליהן זו וזו ואם לא תשלים עמך 



ועשתה עמך מלחמה הכתוב מבשרך 
שאם אינה משלמת עמך לסוף שהיא 

עושה עמך מלחמה וצרתה עליה או
להרעיבה או להצמיאה או להמיתה 

במיתת תחלואים  ונתנה יי' אלקיך בידך 
אם עשית כל האמור בעינין לסוף שיי' 
אלקיך נותנה בידך כל זכורה לפי חרב 
שומע אני אף הקטנים שבתוכה תלמוד 
לומר רק הנשים והטף והבהמה או אינו 

אלא טף נקיבות אמרת ומה מדין שהמית 
את הנקיבות הגדולות החיה את הקטנות 
כאן שהחיה את הגדולות אינו דין שיחיה 
את הקטנות הא אינו אמ' כן טף אלא טף 

של זכרים מניין שעשה עמך מלחמה 
תלמוד לומר רק הנשים והטף והבהמה 

כל שללה תבוז לך יכול תהא ביזתן 
אסורה תלמוד לומר (א') תבוז לך ואכלת את 
שלל כן תעשה לכל הערים הרחוקות בתורה 

הזאת ואין קרובות בתורה הזאת אשר לא 
מערי הגוים האלה המה רק מערי העמים 

האלה לא תחיה כל נשמה בסייף כי החרם 
תחרימם יכול תהא ביזתן אסורה תלמוד לומ' 

ובתים מלאים כל טוב  החתי והאמורי
והכנעני כשהוא אומר כאשר צוך יי' אלקיך 

לרבות את הגרגשי למען אשר לא ילמדו 
אתכם לעשות מלמד שאם עושין 

תשובה אין נהרגין וחטאתם ליי' אלקיכם 
אם לא עשיתם כל האמור בעיניין 

שקראתם חטאים ליי' אלקיכם כי תצור 
אל עיר במלחמת הרשות הכתוב מדבר 

אל עיר ולא לכרך אל עיר ולא לספר ימים 
רבים ימים שנים רבים שלשה מיכן אמרו 
אין צרין על עיר של גוים פחות משלשה 
ימים קודם לשבת להלחם עליה לתופשה 
ולא לשבותה לא תשחית את עצה לנדוח 

עליו גרזן אין לי אלא ברזל מניין אף 
למשוך הימינה אמת המים תלמוד לומר 
לא תשחית את עצה בכל דבר  כי תצור 

אל עיר מגיד שתובע שלום שנים 
שלשה ימים (ק') עד שלא ילחם בה וכן הוא 

אומר וישב דוד בצקלג ימים שנים רבים
ואין צרין על עיר תחילה בשבת אלא 

קודם לשבת שלשה ימים ואם הקיפוה 
ואירעה שבת להיות אין השבת מפסקת 

מלחמתה זו אחד משלשה דברים שדרש 
שמאי הזקן אין מפליגין אותה כי 

ממנו תאכל מצות עשה משל חיין של 
אדם אינו מן (האדם) האילן ר' (ג') ישמעאל 



אומר מיכן חס המקום על פירות האילן קל 
וחומר מאילן ומה אילן שעושה פירות 

הזהירך הכתוב עליו פירות עצמן על אחת 
כמה וכמה לבוא מפניך במצור קוצצהו 
רק עץ אשר תדע זה אילן מאכל כי לא 

עץ מאכל זה אילן סרק אם סופינו לרבות 
את אילן סרק מה תלמוד לומר עץ מאכל 

מלמד שאילן סרק קודם לאילן מאכל יכול 
אפילו עולה ממנו בדמיו וכדברי ר' אלעזר 
בר' (שמעון) ישמעאל תלמוד לומר (וכרת)

רק אותו תשחית וכרת עושה את ממנו 
תיקין ונדביאיות  ובנית מצור על העיר 
עושה את לה מטרניאות ומביא את לה  
בליצטראות עד רדתה ואפילו בשבת כי 

ימצא ולא בשעה שיצר מיכן אמרו 
משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערופה 
משבא אלעזר בן דינאי ותחינא בין 

פרישא היה נקרא חזרו לקרותו מן הרצחנין 
חלל ולא חנוק חלל ולא מפרפר באדמה 
ולא טמון בגל נפל ולא טמון בגל בשדה

ולא צף על פני המים אשר יי' אלקיך נותן 
לך לרבות עבר הירדן ר' אלעזר אומר בכולן 

היו עורפין אמ' לו ר' יוסי בר' יהודה וכי 
אינו [אלא] חנוק ומושלך בשדה שמא היו 

עורפין אלא בכולן אם היה חלל עורפין 
לא נודע מי הכהו הא אם נודע מי הכהו 

ואפילו אחד מהן ראהו לא היו עורפין ר' 
עקיבא מניין ראוהו שהרג לא היו מכירין 

אותו ולא היו עורפין תלמוד לומר וענו 
ואמרו ויצאו זקיניך שנים ושפטיך 

שנים אין בית דין שקול מוסיפין עליהן 
עוד אחד הרי חמשה דברי ר' יהודה ר' שמעון 

אומר זקיניך ושופטיך שלשה ומדדו 
את הערים מן החלל אל הערים ולא מן 
הערים נמצא ראשו במקום אחד וגופו 
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דברי ר' אליעזר ר' עקיבא אומר הגוף אצל 
הראש נמצא סמוך לספר לעיר שרובה גוים 

לעיר או שאין בה בית דין לא היו מודידין 
אין מודדין אלא לעיר שיש בה בית דין

והיה העיר הקרובה  אל החלל הקרובה הקרוב'
שבקרובות מיכן אמרו נמצא מכוון בין 

שתי עיירות שתיהן מביאות שתי עגלות 
דברי ר' אליעזר אין ירושלם מביאה עגלה 
ערופה שנאמר ולקחו זקני העיר ההיא ולא 

זקני ירושלם עגלת בקר ר' אליעזר אומר 



עגלה בת שנתה ופרה בת שתים וחכמים 
אומרין עגלה בת שתים ופרה בת שלש ובת 

ארבע  דבר אחר (בקר) עגלת בקר שיהא 
בה שני דרכים הא כיצד בשתים עגלות בקר 
ירחצו רחיצה בזקינים וכפרה בכהנים אשר 
לא עובר בה כל עבודה מניין תלמוד לומר 

אשר לא משכה בעול והורידו זקני העיר 
ההיא מצוה בזקני העיר ההיא אל נחל 

איתן כמשמעו קשה ואף על פי שאין איתן 
קשה עורפין אותה בקופיץ מאחריה 

מקומה אסור לזרוע ומלעבוד בו יכול יהא 
אסור מלסרוק שם פשתן ומלנקר שם את 

האבנים תלמוד לומר לא יעבוד בו ולא יזרע 
זריעה בכלל היתה ולמה יצאת להקיש אליה 
מה זריעה מיוחדת שהיא חובת קרקע יצאו 

אילו שאין חובת קרקע וערפו שם נאמר 
כאן עריפה ונאמר להלן עריפה מה עריפה 
האמור להלן עורפו בקופיץ מאחריו ואסור 
בהנאה וקוברו אף (א') עריפה האמור כאן 

עורפה בקופיץ מאחריה וקוברה ואסורה 
בהנאה בנחל (ואפילו) ואף על פי שאינו

איתן  ונגשו הכהנים בני לוי מכלל שנאמ' 
ושרת בשם יי' אלקיו אין לי אלא תמימין 

בעלי מומין מניין תלמוד לומר בני לוי  כי בם 

בחר יי' אלקיך מגיד ברכת כהנים כשירה בבעלי 
מומין לשרתו ולברך בשם יי' מקיש ברכה 

לשירות מה שירות בעמידה אף ברכה 
בעמידה ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע מקיש 
ריבים לנגעים מה ריבים ביום אף נגעים ביום 

מה ריבים שלא בקרובים אף נגעים שלא 
בקרובים אי מה ריבים בשלשה אף נגעים 
בשלשה ודין הוא אם ממונו בשלשה גופו 
לא יהא בשלשה תלמוד לומר או אל אחד 

מבניו הכהנים ללמדך שכהן אחד רואה 
את הנגעים וכל זקני העיר ההיא ואפילו 

הן מאה לפי שאמרנו להלן שלשה וחמשה 
יכול אף כאן תלמוד לומר וכל זקני העיר ההיא 

ואפילו הן מאה  ירחצו ידיהם על העגלה 
הערופה בנחל על מקום עריפתה של עגלה יכול 

יעלו מן הנחל ויאמרו תלמוד לומר בנחל 
שתהא ענייתן ואמירתן בנחל  וענו ואמרו 

בלשון הקודש וענו ואמרו וכי על לבינו עלת
שזיקני בית דין שופכי דמים הן אלא שלא 
בא לידינו ופטרנוהו לא ראינוהו והניחוהו 

הכהנים אומרים כפר לעמך ישראל כשהוא 
אומר אשר פדית יי' מלמד שכפרה זו מכפרת 

ליוצאי מצרים  כפר לעמך ישראל אילו 
החיים אשר פדית יי' מלמד (שכפרה זו) אילו 



המתים מלמד שהמתים צריכין כפרה נמצינו 
למידין ששופך דמים הוא חוטא אשר פדית 

יי' על מנת כן פדיתנו שלא יהו בינינו שופכי 
דמים דבר אחר על מנת כן (פ') פדיתנו שאם 
נחטא אתה מכפר עלינו ורוח הקודש אמ' כל 

זמן שתעשו ככה הדם מכפר לכם ואתה 
תבער בער עושי הרעות מישראל 

כי תצא למלחמה על אויביך במלחמת 
הרשות הכתוב מדבר על אויביך כנגד אויביך 

ונתנו יי' אלקיך בידך אם עשית כל האמור סוף 

שיי' אלקיך נותנו בידך ושבית שביו לרבות 
כנענים שבתוכה  וראית בשביה בשעת 
שיביה אשת אף על פי שהיא אשת איש 
יפת תואר אין לי אלא בזמן שהיא יפת 

תואר מניין אף על פי שהיא כערוה תלמוד 
לומר וחשקת בה אף על פי שאינה יפת תואר 
ולקחת לך לאשה שלא תאמר הרי זו לא בא 

הרי זו לאחר  והבאת אל תוך ביתך ולא 
לבית אחר וגלחה את ראשה וגומ' ר' אליעזר 

אומר תקוץ ר' עקיבא אומר תגדל אמ' ר' 
אליעזר נאמרה עשייה בראש ונאמרה 

עשייה בצפרנים מה עשייה האמורה בראש 
העברה אף עשייה האמורה בצפרנים העברה 

ר' עקיבא אומר נאמר עשייה בראש ונאמ'
עשייה בציפורנים מה עשייה האמורה 

בראש ניוול אף עשייה האמורה 
בציפורנים ניוול וראייה לדבר ומפיבשת בן 

שאול ירד לקראת המלך לא עשה רגליו ולא 
עשה שפמו וגומ' דבר אחר עד די שעריה
כנישרין רבא וטפרוהי כציפרין והסירה 
את שמלת שבייה מעליה מלמד שמעביר 

ממנה בגדים נאים ומלבישה בגדי אלמנות 
שהגרים ארורין הן ובנותיהן הן מתקשטות 

במלחמה בשביל להזנות אחרים אחריהם
וישבה בביתך בבית שנשתמש בו נתקל בה 
ונכנס נתקל בה ויוצא דומה בקרויה ורואה 

בניוולה ובכתה את אביה ואת אמה ירח 
ימים אביה (אבי') ואמה ממש דברי ר' 

אליעזר ר' עקיבא אומר אין אביה ואמה 
אלא ע"ז שנאמר אומרים לעץ אבי אתה 

ירח ימים שלשים יום דבר אחר ירח  
ירח אחד ימים שנים הרי שלשה חדשים 
כדי בגדי נויה שהיו עליה וחמדה ותיקון 

הולד כדברי ר' עקיבא בין זרע (שיני) ראשון 
לזרע שיני ר' אליעזר אומר ירח ימים 

כמשמעו וכל כך למה שתהא בת ישראל 
שמחה וזו בוכה בת ישראל מתקשטת וזו 



מתנוולת הא אם [לא] עשה בה את כל המעשים 
האילו ובא עליה הרי זו בעילת זנות ואחר 

כך תבא עליה אין לך בה אלא מצות בעילה 
והיתה לך לאשה כעיניין שנאמר שארה 

כסותה ועונתה לא יגרע והיה אם לא 
חפצת בה הכתוב מבשרך שאתה עתיד 

לשנותה ושלחתה לנפשה ולא לבית אביה 
ושלחתה בגט כדברי ר' יונתן ואם היתה חולה 

ימתין לה עד שיבריא קל וחומר לבנות 
ישראל שהן קדושות וטהורות ומכר לא 

תמכרנה בכסף אין לי אלא שלא ימכרנה 
בכסף מניין שלא יתננה במתנה ושלא 
יעשה בה טובה תלמוד לומר ומכר לא 

תמכרנה בכסף (אין לי אלא שלא ימכרנה)
לא תתעמר בה שלא תשתמש בה דבר 

אחר הרי זו אזהרה לבית דין תחת אשר 
לא עיניתה אפילו לאחר מעשה יחידי 
כי תהיין שיש בהן הוויה יצאו שפחה 

ונוכרית שתי משמע מוציא [את] אילו את
ומוציא את היבמה ר' שמעון אומר בדרך 

ארץ הכתוב מדבר מגיד שסופו להיות שונא 
אותה ואוהב את אחרת  ומוציא את

הארוסה שאין לה הוויה וילדו לו בנים 
להוציא את הספק בן תשעה לראשון בן 

שבעה לאחרון אין לי אלא שהן שתים 
מניין אפילו הן מרובות תלמוד לומר נשים 

אין לי אלא בזמן שהן מרובות ומקצתן 
א(ו)ה[ו]בות ומקצתן שנואות מניין אפילו כולן 

אהובות תלמוד לומר אהובה האהובה 
שנואה השנואה ריבה הכתוב אין לי אלא 
בזמן שהן שתי נשים אחת האהובה ואחת 

שנואה מניין אפילו אחת והיא אהובה 
אפילו אחת והיא שנואה תלמוד לומר 
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אהובה אהובה שנואה שנואה ריבה הכתוב

איזו היא אהובה לפני המקום שנואה 
שנואה לפני המקום יכול אין לי אלא אנוסה 

ומפותה שאינן לו כדרך כל הנשים מניין 
אלמנה לכהן גדול גרושה [...] לכהן הדיוט תלמוד 

לומר שנואה שנואה ריבה את העריות שהן 
בלא תעשה יכול אפילו שפחה אפילו נכרית 
תלמוד לומר כי תהיין לאיש כל שיש לו בהן 
הוויה יצאו אילו שאין לו בהן הוייה וילדו לו 

בנים או בנות מי שהילדות שלו יצאו אילו
שאין הוולדות שלו דבר אחר וילדו לו בנים 

הבנים בתורה הזאת ואין הבנות בתורה הזאת 
לפי שמצינו שהבנות נכנסות בנחלה תחת 

האחין לחלוק בשוה יכול תהא בכורה נוהגת 



בהן תלמוד וילדו לו מי בנים הבנים בתורה 
הזאת ואין הבנות בתורה הזאת (לפי שמצינו)

והיה הבכור ולא טומטום ואנדרוגינוס 
הבכור ולא הספק השניאה הכתוב 

מבשרך שבן הבכור לשניאה  והיה ביום 
הנחילו את בניו ביום מפילין נחלות 
ואין מפילין נחלות בלילה את אשר 

יהיה לו מלמד שהבן נוטל בראוי 
כבמוחזק לא תוכל לבכר מלמד 

שאינו רשאי לבכר ואם ביכר יהא 
מבוכר תלמוד לומר לא יוכל לבכר הא 

אם ביכר אינו מבוכר את בן האהובה 
כיון שיצא ראשו ורובו בחיים פוטר 

את הבא אחריו מן הבכורה על פני בן 
השנואה אף על פי שבן הבכור לשניאה 

כי את הבכור בן השנואה יכיר 
שיכירנו לאחרים מלמד שנאמן אדם 

לומר זה בני בכור ר' יהודה אומר כשם 
שנאמן אדם לומר זה בני בכור כך נאמן

לומר זה בני בן גרושה או בן חלוצה הוא 
וחכמים אומרין אין נאמן לתת לו פי 

שנים בששה או פי שנים בכל נכסים הרי 
אתה דן הואיל ונוחל עם אחד ונוחל עם 

חמשה מה מצינו כשנוחל עם אחד פי 
שנים אף כשנוחל עם חמשה פי שנים 
באחד מהן ואומר ואני נתתי לך שכם 

אחד על אחיך וגומ' ואומר ובני 
ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור וגומר 

כי יהודה גבר באחיו הואיל ומצינו 
שהבכורה ליוסף ובכורה לדורות מה מצינו 
בבכורה אחת ליוסף פי שנים בו אף בכורה 

האמורה לדורות פי שנים כאחת מהן 
בכל אשר ימצא לו מלמד שאין הבכור 

נוטל בראוי כבמחוזק כי הוא ראשית 
אונו ולא ראשית אונה של אשה לו 

משפט הבכורה מלמד שהבכורה יוצאה 
בדיינין   כי יהיה לאיש בן סורר 

ולא כשיהיה בן לאיש בן ולא בת בן ולא 
איש קטן פטור שלא בא לכלל מצוות 
סורר סורר שתי פעמים ומורה שוטה 

תורמין ומורה שמורה לעצמו דרך אחרת 
דבר אחר בשביל שאכל זה ממון אביו 

אמרת בן סורר ומורה ימות נידון על שם 
סופו מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב 

אביו של זה חשק יפת תואר והכניס שטן 
בתוך ביתו ונעשה בנו סורר ומורה וסופו 

להמיתו מיתה משונה כי יהיה 
באיש חטא משפט מות לא בשבת 



אלא בשאר ימים טובים דבר אחר 
סורר על (שם) [דברי] אביו ומורה על דברי אמו 

סורר על דברי תורה ומורה על דברי נביאים 
וכתובים סורר על דברי עדים ומורה על 

דברי הדיינין  אמ' ר' יאשיה שלשה 
דברים אמ' לי זעירא משום אנשי 

ירושלם סוטה אם רצה בעלה למחול לה 
מוחל בן סורר ומורה אם רצו אביו ואמו 

למחול לו מוחלין זקן ממרא על פי בית 
דין אם רצו חביריו למחול לו מוחלין 

וכשבאתי והרציתי הדברים לפני ר' יהודה בן 
בתירא על שנים הודה לי ועל אחד לא 

הודה לי על סוטה ועל בן סורר ומורה הודה 
לי על זקן ממרא לא הודה לי מפני שהיה 

מעמיד מחלוקת בישראל איננו שומע 
בקול אביו ובקול אמו יכול אפילו אמרו לו 

אביו ואמו להדליק את הנר תלמוד לומר 
איננו איננו לגזירה שוה מה איננו שומע 

האמור כאן סורר ומורה זולל וסובא 
איננו שומע האמור להלן עד שיגנוב 

משל אביו ומשל אמו ויסרו אותו במכות 
ולא ישמע אליהם מלמד שמלקין אותו 

בפני שלשה  ותפשו בו אביו ואמו 
מלמד שאינו חייב עד שיהיה לו אב ואם 

דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר אם לא הייתה 
אמו ראויה לאביו אינו נעשה בן סורר 

ומורה והוציאו אותו אל זקני עירו 
מצוה בזקני עירו ובשער מקומו ואמרו 

אל זקני עירו (ב)בנינו זה זהו שלקה בפניכם 
מלמד שאם מת אחד מהן אין נסקל היה 

אחד מהם גידם או חיגר או אילם או סומא
או חרש אין נעשה בן סורר ומורה שנאמ' 

ותפשו בו ולא גידמין והוציאו או ולא 
חיגרין ואמרו ולא אילמין בננו זה ולא 
סומין איננו שומע בקולינו ולא חרשין 

מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו חזר 
וקילקל נידון בעשרים ושלשה ואין נסקל 

עד שיהו שם שלשה הראשונים שנאמר 
בנינו זה שלקה בפניכם זולל וסובא זולל 
בבשר וסובא ביין אף על פי שאין ראיה 

לדבר זכר לדבר אל תהי בסובאי יין בזוללי 
בשר (זולל בבשר וסובא ביין) למו ואומר 

כי זולל וסובא  יורש ורגמוהו כל אנשי 

עירו באבנים וכי כל אנשי עירו רוגמין 
אותו אלא במעמד כל אנשי עירו באבנים 
יכול באבנים מרובות תלמוד לומר אבן אי

באבן יכול באבן אחת (ל)תלמוד לומר באבנים 



אמור מעתה לא מת בראשונה ימות בשנייה 
אמ'ר' יוסי וכי מפני שאכל זה תרטימר 

בשר ושתה חצי לוג בשר נסקל אלא הגיעה 
תורה לסוף דעתו של זה ואמרה ימות זכאי 

ואל ימות חייב שמיתתן של רשעים נאה 
להם ונאה לעולם לצדיקים רע להם ורע 
לעולם יין ושינה לרשעים רע להם ורע 
לעולם לצדיקים נאה להן ונאה לעולם 

שקט לרשעים רע להן ורע לעולם לצדיקים 
נאה להם ונאה לעולם ובערת הרע 

בער [עושי] הרעות מישראל כי יהיה באיש 
חטא האיש נתלה ואין האשה נתלית ר' 

אליעזר אומר אף האשה נתלית אמ' להן 
ר' אליעזר והלא שמעון בן שטח תלה 

נשים באשקלון אמרו לו שמעון בן 
שטח שמונים נשים תלה ואין דנין 

שנים ביום אחד אלא שהשעה צריכה 
ללמד בה את אחרים יכול יהו כל הנתחים

נתלין תלמוד [לומר] כי קללת אלקים תלוי אחר 
שריבה הכתוב מיעט מה אנו למידין 

אותה מן המגדף מה המגדף מיוחד שפשט 
עצמו בעיקר והרי הוא נתלה כל הפושט 
עצמו בעיקר והרי הוא נתלה כל הפושט

עצמו בעיקר יהא נתלה ר' אליעזר אומר 
מה מגדף מיוחד שהוא נסקל והרי הוא נתלה 

כך כל הנסקלין נתלין יכול יהו תולין אותו חי 
תלמוד לומר והומת ותלית אותו אותו ולא 
כליו אותו ולא את עידיו אותו ולא זוממיו 
אותו מלמד שאין דנין שנים ביום אחד על 

עץ יכול בעץ התלוש ולא בעץ המחובר מניין 
למלין את מתו שהוא עובר בלא תעשה 

שנאמר לא תלין נבלתו הלינו לכבודו להביא 
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לו ארון ותכריכין יכול יהא עובר עליו תלמוד 

לומר על עץ מה עץ מיוחד שהוא ניוול לו 
לא (נב') תלין נבלתו מצות לא תעשה כי קבר 
תקברינו מצות עשה כיצד עושין לו ממתינין 
לו עד שחשיכה ותולין לו ומתירין אותו ואם 
לאו עובר עליו בלא תעשה שנאמר לא תלין 
נבלתו כלומר מפני מה זה תלוי מפני שקילל 

את השם ונמצא מתחלל האיש נסקל ערום 
ואין הא(י)ש[ה] נסקלת ערומה ר' יהודה אומ'

אחד האיש ואחד האשה תולין אותו ופניו 
כלפי העם ואחוריו כלפי העץ והאשה כלפי 

העץ ופניה כלפי העם האיש סרט אחד 
מלפניו והאשה שני סרטים אחד מלפניה 
(וא') ואחד מלאחריה מפני שכולה ערוה 
ולא תטמא את אדמתך נמצא שם שמים 



מתחלל אשר יי' אלקיך נותן לך נחלה 
להזהיר בית דין על כך כי תראה אפילו 

רחוק ממנו מ(י)לא מיל  כי תפגע שיערו 
חכמים אחד משבעה במיל שהוא ריס 
נמצינו למידין שהוא עובר על מצות 

עשה ועל מצות לא תעשה ולהלן הוא אומ'
עזב תעזוב עמו זה פריקה הקם תקים עמו זו 

טעינה דברי ר' יהודה בן בתירא לא תראה את 
שור אחיך מצות לא תעשה ולהלן הוא 

אומר כי תפגע מצות עשה שור אחיך אין 
לי אלא שור אחיך שור אויבך מניין תלמוד [לומ']

אויביך מכל מקום אם כן למה נאמר אחיך 
אלא מלמד שלא דיברה תורה אלא כנגד 

היצר או את שיו נדחים כדרך הנדחין מיכן 
אתה אומר איזו אבידה מצא חמור וכליו 

בדרך אין זו אבידה חמור וכליו הפוכין ופרה 
ורצה בין הכרמים הרי זו אבידה והתעלמת 

פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאי אתה 
מתעלם כיצד היה כהן והיא בבית הקברות או 

שהיה זקן ואינה לפי כבודו או שהיתה [שלו] מרובה 

משלחבירו פטור לכך נאמר והתעלמת פעמים 
שאתה מתעלם פעמים שאי אתה מתעלם 

(כיצד היה כהן והוא בבית הקברות או שהיה)
השב תשיבם החזירה וברחה החזירה וברחה

אפילו חמשה פעמים חייב שנאמר השב 
תשיבם החזירה לרשותו לכך נאמר השב 

תשיבם לאחיך ואם לא קרוב א(ל)[ח]יך אין לי 
אלא קרוב רחוק מניין תלמוד לומר ואספתי אל 

תוך ביתך ולא לבית אחר והיה עמך עד דרוש 
אחיך אותו וכי עלת על דעתך שאי אתה נותן 

לו עד שיתן סימנין אם כן למה נאמר עד 
דרוש אחיך אותו עד שתדרוש א(ם)ת אחיך 

אם רמאי הוא ואם אינו רמאי והשיבתו לו 
אף לו את עצמו את משיב לו וכן תעשה 

לחמורו היית חמור עושה והיא אוכלת כסות 
והיא מנערה אחת לשלשים יום שוטחה 

לצורכה אבל לא לכבודו כלי כסף וכלי נחשת 
משתמש בהן לצורכו אבל לא לשוחקן כלי 

עץ משתמש בהן כדי שלא ירקבו אף 
השמלה בכלל כל אילו ולמה יצאת להקיש מה 
שמלה מיוחדת שיש לה סימנין ויש לה תובעין 
כך (ש)כל שיש לו סימנין ויש לו תבעין אין לי 

אלא אילו בלבד שאר אבידה מניין תלמוד 
לומר לכל אבידת אחיך פרט לפחות משוה 

פרוטה ר' יהודה אומ' ומצאתה לרבות פחות 
משוה פרוטה לא תוכל להתעלם ליתן עליו בלא 

לא תראה מצות לא תעשה ולהלן הוא אומר 
(לא) [כי] תראה מצות [אחיך] עשה  אין לי אלא חמור 



אחיך חמור שונאך מניין תלמוד חמור 
שונאך מכל מקום אם כן למה נאמר אחיך 

אלא מלמד שלא דברה תורה אלא כנגד היצר 
או נופלין ולא עומדין בדרך ולא ברפת מיכן 

אמרו מצאה ברפת אין חייב בה ברשות הרבים
חייב בה והתעלמת מהם פעמים שאתה 
מתעלם ופעמים שאי אתה מתעלם מהם

כיצד היה כהן והיא בבית הקברות או שהיה 
(כהן) זקן ואינה לפי כבודו או שהיתה שלו 

מרובה משל חבירו פטור שנאמר 
והתעלמת פעמים שאתה מתעלם ופעמים 

שאי אתה מתעלם  הקם תקים עמו
העמידה ונפלה העמידה ונפלה אפילו 

חמשה פעמים שנאמר הקם תקים עמו 
הלך וישב לו ואמ' לו הואיל ועליך מצוה 

לפרוק פרוק פטור שנאמר הקם תקים עמו 
יכול אפילו זקן אפילו חולה אפילו מוכה 

שחין תלמוד לומר הקם תקים   לא יהיה כלי 
גבר וכי בא [הכת'] ללמדנו שאם תלבש אשה כלי 

לבנים ואיש לא יתכסה מיני צבעונין תלמו'
לומר תועבה דבר הבא לידי תועבה זהו כללו 

של דבר שלא תלבש אשה מה שהאיש 
לובש ותלך לבית האנשים והאיש לא 

יתקשט בתכשיטי נשים וילך(ו) לבין הנשים  
ר' אליעזר בן יעקב אומר שלא תלבש אשה 

כלי זיין ותצא למלחמה ומה תלמוד לומר לא 
יהיה כלי גבר האיש לא יתקשט בתכשיטי 
נשים תלמוד לומר ולא ילבש גבר שמלת 

אשה כי תועבת יי' אלקיך וגומ' קרוי חמשה 
שמות חרם תועבה שנאוי משוקץ ומעוול 

כי יקרא פרט למזומן מיעוט 
אפרחים שנים מיעוט בצים שנים מניין 
אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת 

חייב לשלח תלמוד לומר קן קן מכל מקום 
מכלל שנאמר והאם רובצת על האפרוחין 

או על הבצים יכול שאני מוציא אווזין 
ותרנגולין (ת')שקיננו בפרדס תלמוד לומר 

לפניך אין לי (אלי') אלא ברשות היחיד ברשות
הרבים מניין תלמוד לומר בדרך על האילנות 

מניין תלמוד לומר על העץ על הארץ מניין 
תלמוד לומר או על הארץ והאם רובצת 

הבנים כשהיא רובצת עליהם פרט

למעופפת יכול אף על פי שכנפיה נוגעין
בקן תלמוד לומר על האפרוחין מה אפרוחים 

בני קיימא יצאו אף בצים בני קיימא
יצאו מוזרות מה בצים צריכין לאמן אף 
אפרוחים צריכין לאמן  והאם רובצת על



הבנים כשהיא רובצת פרט למעופפת יכול
אף על פי (שכפניה) שכנפיה נוגעין בקן

תלמוד לומר והאם רובצת על האפרוחין 
אף על פי שאינה עמהן יכול עוף טמא 

רובץ על (עוף) ביצה עוף טהור וטהור רובץ 
על ביצי עוף טמא יהא חייב לשלח תלמוד 
לומר והאם רובצת עד שיהו כולן מין אחד 

לא תקח האם על הבנים מכלל שנאמ'  
ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות 

יכול יקחנה לטהר (א') בה את המצורע תלמוד
לומר לא תקח האם על הבנים  מצות לא 
תעשה שלח תשלח את האם מצות עשה 

שילחה וחזרה שילחה וחזרה אפילו ארבעה 
וחמשה פעמים חייב לשלח שנאמר שלח 

תשלח מכל מקום האווזין ותרנגולין 
שמרדו ושקיננו בפרדס חייב לשלח בבית 

פטור לשלח אפרוחים או בצים מיעוט
אפרוחים שנים מיעוט בצים שנים מה 
אפרוחים שיש בהן צורך יצאו מתים 
שאין להן צורך ואפילו אין שם אלא 

ביצה אחת או אפרוח אחד חייב לשלח 
כי יקרא קן צפור לפניך מכל מקום בכל דרך 

או על הארץ מה דרך רשות יצאו מקושרין 
שהן ברשות אחר דבר אחר שלח תשלח 

בטהורה הכתוב מדבר או אף בטמיאה 
תלמוד לומר כל צפור טהורה תאכלו זה בניין 

אב כל מקום שנאמר צפור בטהור הכתוב 
מדבר כדברי ר' יאשיה הא אם שלחה 

והחזיר בדרך את פניו פטור מלשלח שלח 
תשלח בנקיבות הכתוב מדבר ולא בזכרים 
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מי אמ' קן זכר ר' אליעזר מחייב בשילוח 
שנאמר (ת)שלח תשלח וחכמים פוטרין 
והאם פרט לקורא זכר הנוטל אם מעל 

הבנים מצוות חמורות שבתורה כי תבנה 
אין לי אלא בונה לקח וירש נתן לו במתנה 

מניין תלמוד לומר בית מכל מקום לא 
תשים דמים בביתך אין לי אלא בית מניין 

הבונה בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית 
האוצרות תלמוד לומר לא תשים דמים 

בביתך יכול אף הבונה בית שער אכסדרא
ומרפסת תלמוד לומר בית מה מיוחד שהוא 
בית דירה יצאו אילו שאינן (מני) בית דירה

ועשית מעקה לגגך אין לי אלא גג מניין 
לרבות בית שיחין ונעיצים תלמוד לומר 

לא תשים דמים בביתך אם כן למה נאמר 
גג פרט לכבש בית לרבות היכל גג פרט 

לאולם חדש ר' אומר משעת חדשתו עשה 



לו מעקה כמה הוא מקום מעגילן שלשה 
טפחים בית דורסן עשרה ועשית מעקה 

לגגך מצוה עשה לא תשים דמים בביתך 
מצוות לא תעשה כי יפול הנופל ממנו 

ראוי זה שיפול אלא שמגלגלין זכות על ידי 
זכאי וחובה על ידי חייב ממנו ולא לתוכו 

שאם היה רשות הרבים גבוה ממנו עשרה 
טפחים ונפל ממנו לתוכו פטור שנאמר 
ממנו ולא מתוכו דבר אחר כי תבנה ר' 
ישמעאל אומר בא הכתוב ללמדך כיצד 
הוא נידון שנאמר כי לא ידע האדם את 

עתו כדגים הנאחזים  בית שאין בו 
ארבעה על ארבעה פטור מן המעקה ומן 

המזוזה ומן העירוב ואין עושין אותו  
לעיר ולא טיבול למעשרות ואין נותנין לו 
ארבע אמות לפתחו הנודר מן הבית מותר 

לישב בו ואין מטמא בנגעים ואין 
צמיתות ביובל ואין חוזרין עליו מן

 
המלחמה  ולא תזרע כרמך כלאים מה אני 

צריך והלא כבר נאמר נאמר לא תזרע כרמך
כלאים מלמד שכל המקיים כלאים בכרם 
לוקח משום שני לאוין אין לי אלא כרם 

שלם מניין אפילו כרם יחידות ועושה פירות 
תלמוד לומר כרם מכל מקום מניין לכלאי 

הכרם שאסורין בהנאה נאמ' כאן קודש 
ונאמר להלן קודש מה להלן איסור הנאה 

אף כאן איסור הנאה פן תקדש המלאה 
הזרע אשר תזרע מאימתי המליאה 

מתקדשת משתשרישו וענבים משיעשו
כפול לבן המצרי  זרע פרט לזרע שיצא 

מן הזבלים או עם המים הזורע והרוח 
מסערתו יכול שאני מרבה אף הזורע והרוח 
מסערתו תלמוד אשר תזרע המקיים קוצים 
בכרם ר' אליעזר אומר קידש שנאמר אשר 

תזרע וחכמים אומרין זרע פרט למקיים 
קוצים בכרם ותבואת הכרם מאימתי 

התבואה מתקדשת משתשריש וענבים 
משיעשו כפול לבן המצרי אין לי אלא 
כרם שעושה פירות שאין עושה פירות 

מניין תלמוד לומר כרם מכל מקום אין לי 
אלא כרם שלך כרם של אחרים מניין 

תלמוד לומר לא תזרע כרמך כלאים מכל 
מקום המתיר זמורה של גפן על גבי זרעים 
אפילו אמה על אמה הגפן אסורה ופירותיה
יכול לא יחרוש על זה בפני עצמו ועל זה 

בפני עצמו מותר  דבר אחר כלאים לחייב 
משום כלאים ומשום שדה דבר אחר פן 

תקדש המלאה פן (ה) תאסר המלאה כדברי



ר' יהודה אשר תזרע אין לי אלא שזרע 
זרע חבירו ורצה לקיימו מניין תלמוד לומר 
תזרע מכל מקום  לא תחרוש בשור וחמור 
יחדו יכול לעולם כשהוא אומר למען ינוח 
שורך וחמורך  שור וחמור עושין מלאכה 

אם כן למה נאמר לא תחרוש בשור וחמור 
אי אתה חורש אבל אתה חורש באדם 

ובחמור לא תחרוש אין לי אלא חורש מנין 
לרבות הדש היוצא והמנהיג תלמוד לומר 

יחדיו מכל מקום ר' מאיר פוטר ביושב יחדיו 
פרט לרמך יחדיו פרט לקושר את הסוס 

בצידי קרון או לאחר קרון ואת הדולופקס 
לגמלים לא תלבש שעטנז לא ילבש גיזי 

צמר ואוני פשתן תלמוד לומר שעטנז דבר 
שהוא שוע טווי ונוז ר' שמעון בן אלעזר
אומר נלוז מילוז הוא את אביו שבשמים 
עליו לא תלבש אין לי אלא שלא ילבש 

מניין שלא יתכסה תלמוד לומר לא יעלה 
עליך יכול לא יפשילנו לקופה לאחריו 

תלמוד לומר לא תלבש לבישה בכלל היית
ולמה יצאת להקיש (ל') אליך לומר לך מה 
לבישה מיוחדת שהיא הנאת הגוף יכול לא 

ילבש חלוק של צמר על גבי חלוק של פשתן 
וחלוק של פשתן על גבי חלוק של צמר תלמוד 

לומר יחדו חנניה בן גמליאל אומר מניין 
לא יסרוק סרק של צמר ושל פשתים לקשור 

בו את מתניו אף על פי שהרצועה באמצע 
תלמוד לומר יחדיו מכל מקום כשתמצי לומר 

השק והקופה מצרפין את הכלאים צמר 
ופשתים יחדיו אבל זה בפני עצמו וזה בפני 

עצמו מותר הלבדין אסורין משום כלאים 
אף על פי שאין בהן משום אריג יש בהן

משום שוע לא תלבש שעטנז גדילים 
תעשה לך שניהם נאמרו בדיבור אחד זכור 

ושמור נאמרו בדיבור אחד מחלליה מות 
יומת וביום השבת שני כבשים נאמרו 

בדיבור אחד ערות אשת אחיך לא תגלה 
יבמה יבא עליה שניהם בדיבור אחד 

נאמרו בדיבור אחד  וכל בת יורשת נחלה 
ממטות בני ישראל ולא תסב נחלה ממטה 

אל מטה שניהם נאמרו בדיבור אחד מה 
שאי איפשר לבשר ודם שני דברים כאחת 

שנאמר אחת דבר אלקים שתים זו שמענו וגו' 
גדילים תעשה לך למה נאמר לפי שנאמר 

ועשו להם ציצית שומע אני יעשה חוט 
אחד בפני עצמו תלמוד לומר גדילים כמה 
גדילים נעשות אין פחות משלשה (גדילים)



חוטין של תכלת וארבעה חוטין של לבן של 
ארבע ארבע אצבעות והלכה כדברי בית (שמי')

שמאי במה דברים אמורים בתחילתה אבל 
בשיורהא ובגרדומהא כל שהוא על ארבע 
יצאו בעלי שלש ובעלי ארבע ובעלי חמש 
ובעלי שש ובעלי שבע ובעלי שמונה דבר 

אחר גדילים תעשה לך זה לבן מניין לרבות 
את התכלת תלמוד לומר ונתנו על ציצית הכנף 
פתיל תכלת תעשה ולא מן העשוי שלא יוציא 

נימין מן הטלית ויעשה על ארבע ולא על 
שמונה כסותך פרט ליגא ולתובלא 

ולתובלטירין לתקרקין לבורסין לבורדסין לפי 
שאינן מרובעין ר' אליעזר  בן יעקב מניין שלא 

יתן על אמצע אלא על שפתו שנאמר על 
ארבע כנפות כסותך כסותך פרט לכר כסותך 

פרט לסדין תכסה פרט לסגיס בה פרט למעפורת 
שלא יכסה בה ראשו ורובו כי יקח איש 

אשה ובא אליה ושנאה ר' יהודה אומר אם 
בא עליה לוקה ואם לאו אינו לוקה מיכן אתה 

אומר עבר אדם על מצוה קלה סופו לעבור 
על מצוה חמורה עבר אדם על ואהבת לרעך 

כמוך סופו לעבור על לא תקום ולא תטור 
ועל לא תשנא את אחיך ואהבת לרעך 

כמוך וחי אחיך עמך עד שיבוא לידי 
שפיכות דמים לכך נאמר כי יקח איש אשה 

ושם לה עלילות דברים לגזירה שוה מה 
עלילות דברים האמור להלן טענת בתולים 
אף עלילות דברים האמור כאן מקום טענת 
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בתולים לרבות ביאתה אחרת תלמוד לומר 

והוציא עליה שם רע ואמר מלמד שאין 
אומרין דברין אלא בעמידתה לקחתי ואקרב 
אליה הרי עדים שזינתה בבית אביה  איש או

אשה למה נאמר לפי שנאמר איש אשר 
ינאף את אשת איש אחת שבאו לה 

עדים בבית אביה שזינתה בבית אביה משמע 
שתהא נידונת על שער העיר והרי הכתוב 

מוציא את שבאו לה עדים בבית בעלה 
שזינתה בבית אביה שתהא נידונת על (שע')
פתח בית אביה לכך נאמר כי יקח איש אשה 

ר' ישמעא' אומר בוא וראה מה שנואה 
גורמת שהיא מביאה לידי לשון הרע ולקח 

אבי הנערה ואמרה אין לי אלא שיש לה 
אב ואם יש לה אב ולא אם אם ולא אב לא 
אב ולא אם מניין תלמוד לומר נערה מכל 
מקום אם כן למה נאמר אבי הנערה ואמה 

הם שגידלו גידולים רעים יבואו ויתנו לו עם 
גידוליהם והוציאו את בתולי הנערה 



כמשמעו ואמר אבי הנערה אל הזקנים מיכן 
שאין רשות לאשה לדבר במקום האיש את 
בתי נתתי לאיש הזה מלמד שהרשות לאב 
לקדש את בתו קטנה לאשה וישנאיה והנה 

הוא שם לה עלילות דברים לאמר לא 
מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי (בתולים) בתי 

הרי עדים להזם עידיו של זה ר' יהודה אומר 
אינו חייב לעולם אלא אם כן בעל מלמד

שתובע מתחיל בדבריו תחילה בעולת בעל 
ר' ישמעאל אומר בא הכתוב ללמדך על 

היבמה שהבא עליה אינו חייב עד שתיבעל 
ופרשו השמלה יחוורו הדברים כשמלה 

זה אחד מן הדברים שהיה ר' ישמעאל דורש 
מן התורה במשל כיוצא בו  אם זרחה 

השמש עליו דמים לו וכי עליו השמש זורחת עליו
ומה תלמוד לומר אם זרחה השמש מה שמש 

שלום לעולם אף זה היה יודע שהוא שלום 
ממנו והרגו הרי זה חייב כיוצא בו אם יקום 
והתהלך בחוץ על משענתו על בוריו וכן הו'

אומר ופרשו השמלה יבואו עדיו של זה 
ועידיו של זה ויאמרו דברים לפני זקני העיר 

ר' אליעזר בן יעקב אומר דברים ככתבן 
ולקחו זקני העיר ההיא את האיש ולא את 

הקטן ויסרו אותו במכות  וענשו אותו 
ממון מאה כסף צורי ונתנו לאבי 

הנערה ולא לאבי הבוגרת ונתנו לאבי 
הנערה פרט לגיורת שהייתה הורתה שלא 

הורתה בקדושה ולידתה בקדושה שאין לה 
מאה כסף כי הוציא שם רע לא על זו בלבד 

הוציא שם רע אמרו אלא על בתולת ישראל 
ולו תהיה לאשה מלמד ששותה בעציצו 

ואפילו היא חיגרת ואפילו היא סומא 
ואפילו היא מוכת שחין נמצא בה דבר 

זימה או שאינה ראויה לבא בישראל יכול 
יהא רשאי לקיימה תלמוד לומר ולו תהיה 
לאשה אשה הראויה לו לא יוכל לשלחה 

כל ימיו ואפילו לאחר זמן תלמוד לומר
משלחה הוא לאחר (ה)זמן  ואם אמת היה 

הדבר הזה אין לי אלא כדרכה שלא כדרכה 
מניין תלמוד לומר היה יכול שאני מרבה את 

ביאה במקום אחר תלמוד לומר הזה לא 
נמצאו בתולים לנערה אין עדים להזם עידיו 

של זה והוציאו את הנערה אל פתח בית 
אביה אין לי אלא שיש לה אב ויש לה פתח 

בית אב יש לה פתח בית אב ואין לה אב 
מניין תלמוד לומר והוציאו את הנערה מכל 
מקום אם כן למה נאמר אל פתח בית אביה 
מצוה וסקלוה כל אנשי עירה וכי כל אנשי'



רוגמין אותה אלא במעמד כל אנשי עירה
באבנים מרובות תלמוד לומר באבן אי באבן 
יכול אפילו באבן אחת תלמוד לומר באבנים 

אמור מעתה אם לא מתה בראשנה תמות 
בשנייה כי עשתה נבלה בישראל לא 

עצמה בלבד ניוולה אלא כל בתולות ישרא' 
לזנות בית אביה נאמר כאן אביה ונאמר 

להלן אביה מה אביה האמור להלן זנות עם 
זקיקת הבעל אף אביה האמור להלן זנות עם 

זיקת הבעל אף אביה האמור כאן זנות עם
זיקת הבעל  ובערת הרע מקרבך בער 

עושי הרעות מישראל כי ימצא איש 
בעדים שוכב עם אשה בעולת בעל להביא 

את שנבעלה בבית אביה ועדיין היא 
ארוסה ומתו בסתם מיתה האמורה בתורה 

בחנק בשנים ולא העושה מעשה הדורס 
כשהוא אומר גם לרבות הבאין מאחריהן 
האיש השוכב אם האשה אף על פי שהיא

קטנה והאשה אף על פי שנבעלה לקטן 
ובערת הרע בער עושי הרעות מישראל 

כי ימצא איש נערה בתולה מאורסה 
לאיש מלמד שאינו חייב עד שתהא 

נערה בתולה מאורסה לאיש ומצאה 
איש בעיר אילו לא יצאת בעיר לא היה 

מתתקף לה בעיר ושכב עמה מלמד
שהפירצה קוראה לגנב ושכב עמה על 
שכיבה והוצאתם אל שניהם אל שער 
זו היא שאמרנו שער שנמצאת בו ולא 

שער שנידונת בו וסקלתם אותם באבנים 
יכול באבנים מרובות תלמוד לומר באבן אי 

באבן יכול אפילו באבן אחת תלמוד לומר 
באבנים אמור מעתה אם לא מתו בראשונה 
ימותו בשנייה את הנערה על דבר אשר לא 
צעקה בעיר כשהוא אומר על דבר אף על 
פי שהתראה להביא את המזידה בהתראת 
עדים להביא את (המזידה) ב ואת האיש 

על דבר אשר ענה את אשת רעהו כשהוא 
אומר אף על פי שהתראה אין לי אלא 

בעיר בשדה מניין תלמוד לומר ואם בשדה 

ימצא האיש ושכב עמה פרט לאחד מחזיק 
ואחד שוכב דברי ר' יהודה ומת האיש אשר 

שכב עמה לבדו הראשון בסקילה והשיני 
בחנק  ולנערה לא תעש דבר מלמד 

שפטרה הכתוב מן המיתה מניין אף מן 
הקרבן מניין אף מן המכות תלמוד לומר 

חטא מות מלמד שכל עונשין שבתורה 
פטורין ומצילין אותן בנפשן אין לי אלא 



זה מניין הרודף אחר חבירו להורגו ואחר 
הזכור תלמוד לומר כן הדבר הזה יכול אף

הרודף אחר הבהמה והמחלל את השבת 
והעובד ע"ז תלמוד לומר הזה בסקילה ואין 
כל אילו בסקילה כי בשדה מצאה (ה) יכול 

בעיר חייבת בשדה פטורה תלמוד לומר 
צעקה אם יש לה מושיעין בין בעיר בין 

בשדה חייבת ואם אין לה מושיעין בין בעיר 
בין בשדה פטורה  צעקה פרט 

לשאמרה לו הנח לי דברי ר' יהודה  כי 
ימצא איש במפתה מה אונס חמור אינו 

חייב על בתולה מפתה הקל אינו דין שלא 
יהא חייב על בתולה או חילוף אם מפתה 

הקל הרי הוא חייב על בתולה ועל שאינה 
בתולה מה תלמוד לומר בתולה באונס 
שיכול אין לי אלא שלא יהא נותן לה 

אבל יהא נותן לאביה תלמוד לומר בתולה 
פרט לבעולה אין לי אלא בעולה מוכת 

(ש)[ע]ץ מניין תלמוד לומר בתולה פרט למוכת 
עץ נאמר כאן אשר לא אורסה ונאמר 

להלן במפותה מה אונס חמור אינו חייב 
אלא על הנערה אף מפתה הקל אינו דין 
שלא יהא חייב אלא על נערה או חילוף

אם מפתח הקל הריהו חייב עד שנתארסה 
או עד שנתגרשה מאי אשר לא אורסה
שני פעמים שלא יהא נותן לא לה ולא 

לאביה נאמר כאן נערה (ונאמר) ולא נאמר 
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נערה במפתה מה אונס חמור אינו חייב 
אלא על הנערה אף מפתה הקל אינו דין 

שלא יהא אלא על הנערה או חילוף 
ומה מפתה הקל הרי הוא על הנערה ועל 

שאינה נערה תלמוד לומר ונתן לאבי הנערה 
ולא לאבי הבוגרת והרי דברים קל וחומר ומה 

אונס חמור אינו חייב על הבוגרת מפתה 
הקל אינו דין שלא יהא חייב על הבוגרת 

להחליף את הדין אי אתה יכול שהרי כבר 
נאמר נערה נערה שני פעמים ושכב עמה 

כל שכיבה (ונמא') ונמצאו בעדים ונתן האיש 
ולא הקטן השוכב עמה כל שכיבה לאבי 

הנערה שיהא שלו לאבי הנערה ולא 
לאבי הבוגרת חמשים כסף כסף צורי ולו 

תהיה לאשה מלמד ששתה בעציצו 
ואפילו היא חיגרת (ואפילו) או סומא 

ואפילו היא מוכת עץ נמצא בה דבר זימה 
או שאינה ראויה לבוא בקהל יכול יהא 

רשאי לקיימה תלמוד לומר תהיה לאשה 
הראויה לו תחת אשר ענה לרבות את 



היתומה מיכן אמרו (ה) יתומה שנתארמלה 
או שנתגרשה האונס חייב והמפתה פטור 

לא יוכל לשלחה כל ימיו משלחה הוא 
ליבם לא יקח איש את אשת אביו מיכאן 

אמרו נושאין על האנוסה ועל המפותה 
והאונס והמפתה על הנשואה חייב נושא 

אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת 
בנו ומפותת בנו ר' יהודה אוסר באנוסת 
אביו ובמפותת אביו לכך נאמר לא יקח 
איש את אשת אביו לא יבוא פצוע דכא 

איזו היא פצוע דכא כל שנתפצעו הבצים 
שלו אפילו אחת מהן אין לי אלא כולו 

שמי שאין לו אלא אחת זהו סריס חמה 
מה בין פצוע דכא לכרות שפכה אלא 

שפצוע דכא חוזר וכרות שפכה אינו חוזר 

זו הילכת רופאין בקהל יי' ר' יהודה אומר 
ארבע קהילות הן קהל כהנים קהל לוים קהל 

ישראל קהל גרים וחכמים אומרין שלשה 
לא יבא ממזר בקהל יי' בין איש בין 

אשה לא יבוא ממזר כל שהו ממזר איזהו 
ממזר כל שאר שהוא בלא יבוא דברי ר' 

עקיבא שנאמר לא יקח איש את אשת 
אביו ולא יבוא ממזר בקהל יי' מה אשת 
אב(י) שהיא מיוחדת שאר בשר שהוא 

בלא יבוא הוולד ממזר כך כל שאר בשר 
שהוא בלא יבוא הולד ממזר שמעון 

התימני אומר כל שחייבין עליה כרת בידי 
שמים שנאמר לא יקח איש את אשת 

אביו ולא יבוא ממזר בקהל יי' מה אשת אב 
מיוחדת שחייבין עליה מיתת בית דין הוולד 

ממזר כך כל שחייבין עליו מיתות בית דין
הוולד ממזר עד דור עשירי נאמר כאן 

דור עשירי ונאמר למטן דור עשירי מה 
דור עשירי האמור למטה עד עולם אף דור 
עשירי האמור כאן עד עולם לא יבא ממזר
בזכרים הכתוב מדבר ולא בנקיבות דבר 

אחר עמוני ולא עמונית מואבי ולא 
מואבית דברי ר' יהודה וחכמים אומר על דבר 

אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים מה דרכן 
לקדם אנשים ולא נשים שהיה בדין ומה 

ממזר שלא נאמר בו עד עולם עשה בו 
נשים כאנשים עמונים ומואבים שנאמר 

בהן עד עולם אינו דין שנעשה נשים 
כאנשים או חילוף ומה עמונים ומואבים 

שנאמר בהן עד עולם לא עשה בהן נשים 
כאנשים ממזר שלא נאמר בו עד עולם 

אינו דין שלא נעשה בהן נשים כאנשים 
תלמוד לומר לא יבוא ממזר בין איש בין 



אשה (ה) אחר שריבה הכתוב מיעט הא אין 
עליך לדון אלא כדין הראשון ומה ממזר 

שלא נאמר בו עד עולם עשה בו נשים 
כאנשים תלמוד לומר עמוני ולא עמונית 

דברי ר' יהודה אם נאמר דור עשירי למה 
נאמר עד עולם אלא מופנה להקיש לדון 
גזירה שוה נאמר כאן דור עשירי ונאמר 

כאן דור עשירי מה דור עשירי האמור כאן 
עד עולם אף דור עשירי האמור למעלן 

עד עולם על דבר אשר לא קדמו כשהוא 
אומר על דבר אף על העיצה וכן הוא אומ'

עמי זכר נא מה יעץ בלק בדרך בשעת 
טירופכם בצאתכם ממצרים בשעת 

גאולתכם ואשר שכר עליך את בלעם הוי 
(אומר) דבר נוי לבלעם ולא אבה יי' אלקיך 

לשמוע אל בלעם מלמד שאף המקלל 
נתקלל מפני מה כי אהבך יי' אלקיך לא 

תדרוש שלומם מכלל שנאמר בטוב לו לא 
תוננו יכול אף אילו כן תלמוד לומר 

וטובתם כל ימיך לעולם לעולם ולעולמי 
עולמים לא תתעב אדומי מפני מה כי 

אחיך הוא גדולה אחוה  לא תתעב מצרי 
מפני מה כי גר היית בארצו אמ' ר' אלעזר 

בן עזריה המצריים לא קבלו את ישראל 
אלא לצורך עצמן וקבע להן המקום שכר 
והרי דברים קל וחומר ומה אם מי שלא 

נתכוון לזכות וזכה מעלה עליו הכתוב כאילו 
זכה המתכוין לזכות על אחת כמה וכמה ר' 

שמעון אומר מצריים הם טיבעו את 
ישראל במים ואדומיים קידמו את ישרא'
בחרב ולא אסרן הכתוב אלא עד שלשה 

דורות עמונים ומואבים מפני שנטלו 
עצה [להחטיא] את ישראל אסרן הכתוב איסור 

עולם ללמדך שמחטיאו של אדם קשה לו 
מן ההורגו שההורגו אין מוציאו אלא 

מן העולם הזה ומחטיאו מוציאו מן העולם 
הזה ומן העולם הבא  בנים ולא בנות 

דברי ר' שמעון וחכמים אומרין אשר יולדו להם 
לרבות את הבנות אמ' ר' שמעון קל וחומר דבר 

ומה במקום שאסר את הזכרים לעולם התיר 
את הנקיבות מיד מקום שלא אסר את הזכרים 

אלא עד שלשה דורות אינו דין שנתיר את
הנקבות הל' אני אומ' הכתוב עמוני בנים ולא 

בנות דור שלישי יכול ראשון ושיני 
ושלישי יהא אסור תלמוד לומר דור שלישי 
אמ' ר' יהודה (דור) בנימן גר מצרי היה לי 
חבר מתלמידי ר' עקיבא אמ' אני גר מצרי 



ונשאתי אשה מצרית והריני הולך להשיא 
את בני אשה בת גיורת מצרית כדי שיהא בן 

בני כשר (לה)[ל]בוא בקהל לקיים מה שנאמר 
דור שלישי יבוא להם בקהל יי'  כי תצא 
מחנה על אויביך כשתהא יוצא הוי יוצא 

במחנה על אויביך כנגד אויביך אתה נלחם 
ונשמרת מכל דבר רע שומע אני בטהרות 

ובטמאות ובמעשרות הכתוב מדבר תלמוד 
לומר ערוה אין לי אלא ערוה מניין לרבות 

ע"ז ושפיכות דמים וברכת השם תלמוד לומר 
ונשמרת מכל דבר רע אי ונשמרתם מכל 

דבר רע יכול בטהרות ובטמאות ובמעשרות 
הכתוב מדבר תלמוד לומר ערוה מה ערוה 
מיוחדת מעשה שגלו בה כנעיים! ומסלקת

את השכינה כך כל מעשה [שגלו] כנעניים מסלק 
את שכינה כשהוא אומר דבר אף על לשון 

הרע   כי יהיה בך ולא באחרים 
איש פרט לקטן אשר לא יהיה טהור 

מקרה לילה אין לי אלא קרי לילה יום
מניין תלמוד לומר אשר לא טהור מכל מקום 

אם כן למה נאמר מקרה לילה [מלמד ש]דבר הכתוב 
בהווה ויצא מחוץ למחנה מצות עשה 
לא יבוא אל תוך המחנה זו מצות לא 

תעשה ר' שמעון אומר ויצא אל מחוץ 
למחנה זו מחנה לויה לא יבא אל תוך 
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המחנה זו מחנה שכינה והיה לפנות ערב ירחץ 

במים מלמד שקרי פוטר בזיבה מעת לעת וכבא  
מליכנס לפנים מן המחנה ויד תהיה לך מחוץ 
למחנה אין יד אלא מקום שנאמר והנה מציב 
לו יד ואומר איש על ידו לדגלי' ויצאת שמה 
חוץ ולא בעמידה  ויתד תהיה לך על אזניך 

אין אזיניך אלא מקום זינך והיה בשבתך 
חוץ ולא בישיבה וחפרת בה שומע אני יהא 
חופר באחת ומכסה באחת ר' שמעון אומר 

מניין שלא יהא אדם הופך מתניו כלפי דרום 
תלמוד לומר וחפרת בה כי יי' אלקיך מתהלך 

בקרב מחניך מי אמ' לא יקרא את שמע 
בצד משרה של כובסין ולא יכנס לא למרחץ 
ולא לבורסקי וספרים ותפילין בידו להצילך 

ולתת אויביך לפניך אם עשית כל מה האמור 
בעיניין סוף שהוא מצילך ויתן אויביך בידך 

והיה מחניך קדוש קדוש יהי מיכן אמרו 
לא יכנס אדם בהר הבית במקלו ובמנעלו 
ובאבק שעליו רגליו  ולא יראה בך ערות 

דבר מלמד שהעריות מסלקות את השכינה 
  לא תסגיר עבד אל אדוניו מי יאמר

המוכר עבד לגוים או לחוץ לא יצא בן חורין 



אשר ינצל מעם אדוניו לרבות גר תושב עמך 
ישב ולא בעיר עצמו בקרבך ולא בספר 

במקום אשר יבחר במקום שפרנסתו יוצא 
באחד שעריך בשעריך ולא בירושלם כשהוא 

אומר באחד שעריך שלא יהא גולה מעיר 
לעיר בטוב לו מנוה הרע לנוה היפה (זו' או') לא 

תונינו זו אונאת דברים  לא תהיה קדשה 
מבנות ישראל לא תהא מוזהר עליה באומות 
מה תלמוד לומר קדש צריך לאומרו שאילו 

נאמר קדשה ולא נאמר קדש הייתי אומר 
אם קדשה קלה את מוזהר עליה בישרא' קדש 

חמור אינו דין שתהא מוזהר עליו כישראל 
תלמוד לומר לא תהא קדשה מבנות ישראל 

אי את מוזהר עליו באומות  לא תביא אתנן 
זונה אין לי אלא אתנן זונה אתנן כל העריות 

מניין תלמוד לומר אתנן מכל מקום ואיזהו 
אתנן זונה זה האומר לזונה הילך זה בשכרך 

אפילו מאה כולן אסורין האומר לחבירו הילך 
טלה זה ותלין שפחתך אצל עבדי ר' אומר 

אינו אתנן וחכמים אומרין אתנן ומחיר כלב 
איזהו מחיר כלב האומר לחבירו הילך טלה זה 

תחת כלב זה מחיר (א') יכול אפילו העבירו ברגלו 
לעזרה יהא חייב תלמוד לומר נאמר כאן תועבה 

ונאמר להלן תועבה מה תועבה האמור להלן 
בשם זובח אף תועבה האמור כאן בשם זובח 
נדר פרט לדבר הנדור כשהוא אומר כל נדר 
במה בית יי' פרט לפרת חטאת שאינה באה 

בית יי' דב' ר' אליעזר וחכמים אומרין לרבות 
את הריקועים לכל נדר לרבות את העוף ומה 
מוקדשים שהמום פוסל בהן אין אתנן ומחיר 

חל עליהן תלמוד לומר לכל נדר להביא את העוף 
יכול אפילו שכר פקעתה יהא אסור תלמוד לומ'
כי תועבת יי' אלקיך גם שניהם ולא ארבעה הן

ולא וולדותיהן לא תשיך לאחיך אין לי אלא 
לווה מלווה מניין תלמוד לומר לא תקח מאתו 

נשך ותרבית מכלל שנאמר כספך ולא 
כסף אחרים אוכלך ולא אוכל אחרים או 

כספך ולא כסף מעשר אכלך ולא אכל 
בהמה כשהוא אומר נשך כסף לרבות כסף 
מעשר נשך אוכל לרבות אוכלי בהמה אין 

לי אלא נשך כסף נשך אוכל מניין לרבות כל 
דבר תלמוד לומר נשך כל דבר אשר ישך ר' 
שמעון אומר מניין שלא יאמר לו צא ושאול 

שלום איש פלוני או דע אם בא איש פלוני 
ממקום פלוני' תלמוד לומר נשך כל דבר אשר 

ישך  לנוכרי תשיך מצות עשה (ולנור') ולאחיך 
לא תשיך מצות לא תעשה רבן גמליאל אומר 
מה תלמוד לומר ולאחיך לא תשיך מצות לא  



תעשה והלא כבר נאמר לא תשיך לאחיך אלא 
יש ריבית מוקדמת ויש ריבית מאוחרת כיצד 

נתן עיניו ללות ממנו והיה משלח לו ואמ' 
בשביל מעותיו שהרי בטילות אצלי זו היא 

ריבית מאוחרת למען יברכך יי' אלקיך בכל 
מעשיך קבע לו הכתוב ברכה בשליחות ידו על 

הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה בשכר 
שתבוא תירש  כי תדור נדר נאמר כאן נדר 

ונאמר להלן נדר מה נדר האמור להלן נדר ונדבה 
אף נדר האמור כאן נדר ונדבה מה נדר האמור 

כאן לא תאחר לשלמו ליי' אילו הערכין
והחרמים וההקדישות לא תאחר לשלמו הוא 

ולא חילופיו כי דרוש ידרשנו אילו חטאות 
ואשמות יי' אלקיך זה הקדש בדק הבית 

מעמך זה לקט שכחה ופאה והיה בך חטא 
ולא בקרבנך חטא כי תחדל לנדור ר' מאיר 

אומר טוב אשר לא תדר טוב מזה ומזה שלא 
תדור כל עיקר ר' יהודה אומר טוב אשר לא 
תדור טוב מזה שנודר ומשלם  מוצא שפתיך 

זה מצות עשה תשמור זו מצות לא תעשה 
ועשית זו אזהרה לבית דין שיעמוד כאשר 

נדרת זו נדר ליי' אלקיך אילו ערכין וחרמין 
והקדישות נדבה זו נדבה אשר דברת זה בדק 
הבית בפיך זו צדקה כי תבא בכרם רעך יכול 
לעולם תלמוד לומר ואל כליך לא תתן בשעה 

שאת נותן לתוך כליו של בעל הבית רעך 
פרט לאחרים רעך פרט לגבוה ואכלת (וה) ולא

מוצץ ענבים ולא תאינים מיכן אמרו היה 
עושה [ב]ענבים ולא יאכל בתאינים בתאינים 

לא יאכל בענבים אבל מונע עצמו עד 
שמגיע למקום היפות ואוכל ר' אלעזר חסמא 

אומר מניין שלא יאכל פועל יותר משכרו 
תלמוד לומר כנפשך וחכמים אומרין שבעך 

שאכל פועל יותר על שכרו ואל כליך לא תתן 
בשעה שאת נותן לתוך כליו של בעל הבית 

כי תבא בקמת רעך יכול לעולם תלמוד לומר 
וחרמש בשעה שאת מניף חרמש על קמת 

בעל הבית   כי יקח איש אשה ובעלה 
מלמד שהאשה נקנית בכסף שהיה בדין מה 
אמה העבריה נקנית בבעילה נקנ[י]ת בכסף 
שהיה בדין מה אמה העבריה נקנית בבעילה 

נקנית בכסף ואל תתמה אף אתה אל תתמה
על האשה שאף על פי שנקנית בבעילה

לא תהא נקנית בכסף תלמוד לומר כי יקח
איש אישה מלמד שהאשה נקנית בכסף

ו[ב]בעילה שהיה בדין ומה יבמה שאין נקנית 
בכסף אשה שנקנית בכסף אינו דין שנקנית 



בבעילה אמה העברייה תוכיח שנקנית בכסף
ואין נקנית בבעילה אף אתה אל תתמה על 
אמה העבריה [ש]אף על פי שנקנית בכסף

שלא תהא נקנית בבעילה תלמוד לומר
ובעלה מלמד שהאשה נקנית בבעילה ומנין 
אף בשטר ודין הוא ומה כסף שאינו מוציא 
הרי הוא קונה שטר שהוא מוציא אינו דין 

שיהא קונה לא אמרת בכסף שקונה 
הקדשות ומעשר שיני תוכיח בשטר שאין 
קונה הקדשות ומעשר שיני תלמוד לומר 
וכתב לה וגו' ויצאה מביתו מקיש הוויתה 

של זה ליציאתה מזה מה יציאתה מזה 
בשטר אף הוויתה לזה בשטר והיה אם 
לא תמצא חן בעיניו היו בית שמאי אומ'

לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא 
בה ערוה שנאמר כי מצא בה ערות דבר ובית 
הילל אומרין ואפילו הקדיחה תבשילו שנאמ'
כי מצא בה ערות דבר אמרו בית הילל לבית 

שמאי אם נאמר דבר למה נאמר ערוה ואם 
נאמר ערוה למה נאמר דבר שאם נאמר דבר 

ולא נאמר ערוה הייתי אומר היוצאה מפני 
דבר תהא מותרת לינשא ואל תתמה אם 

נאסרה מן המותר לה לא תהא אסורה מן 
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ר' עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה 
הימינה שנאמר אם לא [ת]מצא חן בעיניו 
וכתב לה לשמה מיכן אמרו כל גט שנכתב 

שלא לשם אשה פסול כיצד היה עובר בשוק 
ושמע קול הסופרים מקרין איש פלוני מגרש 
את פלוניתא ממקום פלוני ואמ' זה שמי ושם 
אשתי בשם אשתך פסול לגרש בו יתר על כן 
אמ' ללבלר כתוב ואיזה שאירצה אגרש פסול
אף על פי ששמותיהן שוין כתב לגרש בו את 

הגדולה לא יגרש בו את הקטנה יותר מיכן 
אמ' ללבלר כתוב ואיזו שארצה אגרש בו 

פסול וכו'  וכתב אין לי אלא בדיו מניין 
בסם בסיקרא בקומוס ובקנקנתום תלמוד 

לומר וכתב לה מכל מקום ספר אין לי אלא 
ספר מנין עלי קנים עלי אגוז עלי זית עלי 
חרוב תלמוד לומר ונתן מכל מקום אם כן 
למה נאמר ספר מה ספר מיוחד של קיימא 

יצאו אילו שאינן של קיימא ר' יהודה בן 
בתירא אומר מה ספר מיוחד שהוא תלוש 

מן הקרקע יצא דבר שמחובר לקרקע 
כריתות שיהא כריתות מיכן אתה אומר 

האומר לאשתו הרי זה גיטיך על מנת 
שלא תלכי לעולם (הרי ז') על מנת שלא 



תשתי יין לעולם אין זה כריתות על מנת 
שלא תלכי לבית אביך מיכן ועד שלשים 

יום על מנת שלא תשתי יין מיכן ועד 
שלשים הרי זו כריתות המגרש את אשתו 

ואמ' לה הרי את מותרת לכל אדם אלא 
לפלוני ר' אליעזר מתיר וחכמים אוסרין 

לאחר מיתתו של ר' אליעזר נכנסו ארבעה 
זקנים להשיב על דבריו ר' טרפון ור' יוסי 
הגלילי ור' אלעזר בן עזריה ור' עקיבא ר' 

טרפון אומר הלכה ונישאת לאחיו ומת 
בלא וולד היאך זו מתייבמת לא נמצא 

מתנה על מה שכתוב בתורה וכל מה שמתנה 
על מה שכתוב בתורה תנאו בטל הא למדת 

שאין זו כריתות אמ' ר' יוסי הגלילי היכן 
מצינו בתורה שמותרת לאחד ואסורה 

לאחד אלא מותרת לאחד מותרת לכל אדם 
אסורה לאחד אסורה לכל אדם הא למדת

שאין זה כריתות ר' אליעזר בן עזריה אומר
כריתות דבר הכורת בינו לבינה אמ' ר' יוסי 

הגלילי רואה אני את דברי ר' אלעזר בן 
עזריה ר' עקיבא אומר וכי במה החמירה 

תורה בגרושה או באלמנה חמורה גרושה 
מאלמנה מה אלמנה קלה (מ') נאסרה מן 

המותר לה גרושה חמורה אינו דין שתהא 
אסורה מן האסור לה הא למדתה שאין זה 

כריתות דבר אחר הלכה ונישאת לאחר 
והיו לה בנים ממנה ומת ואחר כך נישאת 

לזה לא נמצאת בניו של זה ממזירין הא 
למדת שאין זו כריתות בידה אין לי אלא 

בידה מניין לרבות (ב') גגה חצירה וקרפיפה
תלמוד לומר ונתן מכל מקום אם כן למה 

נאמר ידה אלא מה ידה מיוחדת שהיא 
רשותה כך כל דבר שהיא רשותה ונתן בידה 
ושלחה מביתו מיכן אמרו הזורק גט לאשתו 

ואמ' לה כינסי שטר חוב זה וכו'  ויצאה 
מביתו מלמד שהאשה יוצאה מלפני 

האיש  והלכה והייתה לאיש אחר שלא 
תנשא עמו בשכונה אחר כבר קראתו התורה 

אחר ושנאה האיש האחרון הכתוב 
מבשרך שאתה עתיד לשנואתה או כי 

ימות האיש האחרון אם סופינו לרבות את
האלמנה מה תלמוד לומר גרושה אלמנה 

מותרת ליבם גרושה אסורה ליבם יכול אף 
שקילקלה על בעלה תהא אסורה לו מניין 

לנותן גט ליבמתו שאסורה לחזור לו תלמוד 
לומר לא יוכל בעלה הראשון מניין לאשה 

שהלך בעלה למדינת הים ואמ' לה הרי מת 



בעליך ונישאת ואחר כך בא בעלה תצא מזה 
ומזה תלמוד לומר לא תוכל בעלה הראשון

לשוב לקחתה את אשר שילח אין לי (נ) אלא 
מן הנישואין לנישואין ומן האירוסין 
לאירוסין מן האירוסין לנישואין ומן  

האירוסין לנישואין מניין תלמוד לומר לא 
יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה את אשר 

שילח ר' יוסי בן כיפר אומר משום ר' אלעזר בן 
עזריה אומר מן האירוסין מותרת מן הנישואין 

אסורה שנאמר אחרי אשר הוטמאה לרבות 
סוטה שניסתרה וכן הוא אומר הן ישלח איש 

את אשתו והלכה מאתו וגו' כי תועבה היא 
לפני יי' ר' יהודה אומר היא תועבה ואין הוולד 
תועבה ולא תחטיא את הארץ להזהיר בית דין 

על כך כי יקח איש אשה חדשה אין לי 
אלא בתולה מניין לרבות ארוסה ושומרת 

יבם תלמוד לומר ושמח את אשתו אשר 
לקח מכל מקום אם כן למה נאמר חדשה מי 

שחדשה לו פרט למחזיר גרושתו ואלמנה 
לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט 

ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל לממזר 
ולנתין לא יצא בצבא יכול לא יצא בצבא 
אבל יספק כלי זיין ומים ומזון תלמוד לומ'
ולא יעבור עליו על כל דבר או ולא יעבור 

עליו לכל דבר שומע אני אף בנה בית 
וחינכו נטע כרם ולא חיללו אירס אשה 

ולקחה תלמוד לומר עליו עליו אינו עובר
אבל עובר הוא על אילו  נקי יהיה לביתו זה 

ביתו יהיה זה כרמו ושמח את אשתו זו 
אשתו אשר לקח להביא את יבמתו   לא 

יחבול ריחים ורכב אין לי אלא ריחים ורכב 
המיוחדין מניין לרבות כל דבר תלמוד לומר 
כי נפש הוא חובל אם כן למה נאמר ריחים 

ורכב מה ריחים ורכב מיוחדין שהן שני 

כלים ועושין מלאכה אחת וחייב על זה 
בעצמו ועל זה בעצמו כך כל שני כלים 

שמשמשין מלאכה אחת חייב על זה בעצמו 
ועל זה בעצמו כי נפש הוא חובל להגיד מה 

גרם  כי ימצא בעדים איש פרט לקטן 
גונב נפש מאחיו ולא מאחרים מבני ישראל 
להביא את הגונב את בנו ומכרו שהוא חייב 

דברי ר' יוחנן בן ברוקה וחכמים אומרים הגונב 
את (נפשו) בנו ומכרו פטור והתעמר בו מגיד 

שאינו חייב עד שיכניסנו ברשותו וישתמש 
בו שנאמר והתעמר בו ומכרו ומת הגנב 

ההוא בסתם מיתה האמורה בתורה בחנק ההוא 
ולא הגונב את העבד ההוא ולא הגונב מי 
שחציו עבד וחציו בן חורין  ובערת הרע 



מקרבך בער עושי הרעות מישראל 
השמר זה לא תעשה בנגע זה שער לבן 

הצרעת זו מחיה אין לי אלא עד שלא 
נזקק לטומאה משניזקק לטומאה מניין 

תלמוד לומר לשמור מאד ולעשות אין לי
אלא ניגעי אדם ניגעי בגדים וניגעי מתים 
מניין תלמוד לומר ככל אשר יורו אתכם 

הכהנים הלוים אין לי אלא מתוך החלט מתוך 
הסגר מניין תלמוד לומר כאשר ציותים אין לי 

אלא כולן מניין אף מקצתן תלמוד לומר 
לשמור ולעשות עושה אתה בה והולך ואי 
אתה חושש הלכה לה צרעתו   זכור אשר 

עשה יי' אלקיך למרים וכי מה עיניין זה לזה 
נתנו העינין לו ללמדך שאין נגעים באים 

אלא על לשון הרע והרי דברים קל וחומר ומה 
מרים שלא דיברה אלא שלא בפניו של משה 

ולהנאתו של משה ולשבחו של הקב"ה ולביניינו 
של עולם כך נענשה כל המדבר בגנותו של 

חבירו ברבים על אחת כמה וכמה בדרך בשעת 
טירופכם בצאתכם ממצרים בשעת גאולתכם 

אלא שתלה הכתוב ללמדך שכל זמן שהיו 
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הדגלים נוסעין לא היו הולכים עד שמרים 

מקדמת לפניהם וכן הוא אומר ואשלח לפניך 
את משה אהרן ומרים  כי תשה ברעך 

אין לי אלא מלוה מניין לרבות שכר שכיר 
והקפת חנות תלמוד לומר משאת מאומה לא 

תבוא אל ביתו יכול לא ימשכננו מבפנים 
אבל ימשכננו מבחוץ תלמוד לומר לעבוט
עבוטו מבחוץ לא ימשכננו מבפנים תלמוד
לומר בחוץ תעמוד כשהוא אומר והאיש 

אשר אתה  נושה לרבות שליח בית דין ואם 
איש עני אין לי אלא עני עשיר מניין תלמוד 
לומר ואם איש אם כן למה נאמר עני ממהר 

אני ליפרע על ידי עני יותר מן העשיר לא 
תשכב בעבוטו שלא תשכב עבוטו עמך  

השב תשיב לו את העבוט מלמד שמחזיר 
לו כלי יום ביום וכלי לילה בלילה סגוס בלילה 

ומחרישה ביום אבל לא סגוס ביום ומחרישה 
בלילה  ושכב בשמלתו וברכך מלמד 

שהוא מצווה לברכך יכול אם ברכך את
מבורך ואם לאו לא תהא מבורך תלמוד 
ולך תהיה צדקה לפני יי' אלקיך מלמד 

שהצדקה עולה לפני כסא הכבוד שנאמר 
צדק לפניו יהלך  לא תעשוק שכיר והלא 
כבר נאמר לא תגזול מלמד שכל הכובש 

שכר שכיר עובר בחמשה לאוין משום 
בל תעשוק ומשום בל תגזול ובל תלין פעולת 



שכיר אתך עד בקר ומשום וביומו תתן שכרו 
ולא תבוא עליו השמש מכלל שנאמר 
ואליו הוא נושא את נפשו אין לי אלא 

מלאכה שהוא עושה בנפשו מלאכה שאין 
עושה בנפשו גרדי וסורק מניין תלמוד לומר 
לא תעשוק מכל מקום אם כן למה נאמר עני 
ואביון ממהר אני ליפרע על ידי עני ואביון 

יותר מכל אדם מאחיך ולא מאחרים או 
מגרך זה גר צדק מלמד שעובר עליו בשני 

לאוין ר' יוסי בר' יהודה אומר משום בל 
תעשוק ביומו תתן שכרו מלמד ששכיר 

לילה גובה כל היום ושכיר יום גובה כל הלילה 
מניין תלמוד לומר לא תלין ולא תבוא עליו 

השמש כי עני הוא פרט לשפסק מעמו 
ואליו הוא נושא את נפשו וכי למה עלה 

זה בכבש ומסר לך נפשו לא שתתן לו 
שכרו בו ביום אם כן למה נאמר ואליו הוא 

נושא את נפשו אלא מלמד שכל הכובש 
שכר שכיר כאילו הוא נושא את נפשו ולא 

יקרא עליך אל יי' יכול אם קרא עליך לא יהא
בך חטא ואם לא קרא עליך (א)לא יהיה בך
חטא תלמוד לומר והיה בך חטא מכל מקום 
אם כן למה נאמר וקרא עליך אל יי' ממהר 

אני ליפרע על ידי קורא יותר ממי שאינו 
קורא   ולא יומתו אבות על בנים וכי מה בא 

הכתוב ללמדינו שלא יומתו אבות על ידי בנים 
ולא בנים על ידי אבות והרי כבר נאמר איש 

בחטאו יומתו שלא יומתו אבות בעידותן 
של בנים ולא בנים בעדותן של אבות כשהוא 
אומר (אבות) בנים לרבות הקרובין ואילו הן 

הקרובין אחיו ואחי אביו ואחי אמו ובעל 
אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו 

וחמיו וגיסו איש בחטאו יומתו אבות מתים 
בעון עצמן ובנים מתים בעון עצמן  לא 

תטה (גר) משפט גר יתום מה אני צריך והלא 
כבר נאמר לא תטה משפט ולא תכיר פנים 
מלמד שכל המטה דינו של גר עובר בשני 

לאוין ולא  תחבל בגד אלמנה בין ענייה 
בין עשירה ואפילו היא כמרתא בת בייתוס 

ר' שמעון אומר דברים שאת חובל באיש אי 
את מחזיר על האשה שלא תהא הולך ובא 

אצלה כדי להשיאה שם רע  כי תקצור 
קצירך פרט לשקצרוה ליסטים וכירסמוה

ומלין ושיברתו הרוח או בהמה קצירך פרט 

לשקצרוהו גוים מיכן אמרו נוכרי שקצר 
את שדהו ואחר כך נתגייר פטור מן הלקט 

מן השכחה ומן הפיאה ר' יהודה מחייב 



בשכחה שאין שכחה אלא בשעת העמור 
קצירך פרט להקדש כשתימצי אומר קצר 
הקדש ולקח ישראל פטורה קצר גוי ולקח 
ישראל פטורה ר' יוסי הגלילי אומר מכלל 

שנאמר כי תקצור קצירך בשדך ושכחת 
עומר כל זמן שיש קציר יש לו עומר ויש 

לו שכחה כל זמן שאין לו קציר אין לו(כ) 
עומר (ויש) ואין לו שכחה כשתימצי לומר 
קצר הקדש ולקח ישראל פטורה כשתימצי 

לומר קצר הקדש ולקח ישראל פטורה 
בשדך פרט למעמר בשדה חבירו דברי ר' 

מאיר וחכמים מחייבין מיכן אתה אומר 
העומר ששכחוהו פועלין ולא שכחו בעל 

הבית שכחו בעל הבית ולא שכחוהו פועלין 
עמדו העניים בפניו או שחיפוהו בקש הרי 

זה אינו שכחה ושכחת עומר ולא הגדיש 
יכול אף לא שכחוהו פועלין שנים תלמוד 

לומר לגר ליתום ולאלמנה יהיה מיכן אמרו 
שני עומרין שכחה שלשה אינה שכחה 

שני ציבורי זתים והחרובין שלשה אינן 
שכחה שני גרגירים פרט שלשה אינן 

פרט בשדה פרט לטמונין דברי ר' יהודה וחכמ'
אומרין בשדה לרבות את הטמונין בשדה
לרבות את הקמה שהיה בדין מה עומר 

שהורע כח עני יש לו שכחה (יש לו) קמה 
שייפה כח עני בה אינו דין שיש לו שכחה 

לא אם אמרת בעומר שאינו מציל לא
את העומר ולא את הקמה תאמר בקמה 

שהיא מצלת את העומר ואת הקמה תלמוד 
לומר בשדה לרבות את הקמה לא תשוב 

לקחתו פרט לראשי שורות מיכן אמרו 
ראשי שורות העומר שכנגדו יוכיח והעומר 

יוכיל והעומר שהחזיקו בו להוליכו לעיר 
ושכחו מודין שאין שכחה  לא תשוב לקחתו 

כולו כאחד וכמה יהיה בו שיערו חכמים 
בעושה סאתים מיכן אמרו העומר שיש בו 
סאתים ושכחו אין שכחה שני עמרין ובהן 
סאתים רבן גמליאל אומר לבעל הבית אמ'

אחד ובו סאתים  להן אם בזמן שהוא עומר
ושכחו אינו שכחה לא תשוב לקחתו מיכן 

אמ' ר' ישמעאל שיבולת של קציר וראשה 
מגיע לקמה אם נקצרת עם הקמה הרי היא 

של בעל הקמה הרי היא של בעל הבית ואם 
לאו הרי היא של (בעל) עניים בעל הבית 

המוציא מעניים עליו הראיה שהמוציא 
מחבירו עליו הראיה ומניין שספק לקט 

לקט ספק שכחה שכחה ספק פיאה פיאה 
תלמוד לומר ליתום ולאלמנה יהיה אמ' ר' 



אלעזר בן עזריה מניין למאבד סלע מתוך 
ידו ומצאה עני והלך ונתפרנס בה מעלה 

עליו הכתוב כאילו מי שנתכוון לזכות על 
אחת כמה וכמה  כי תחבט זיתך 

הראשונים היו חובטין זיתיהם והיו 
נוהגין בו עין יפה מי אמרת הזית שהוא 
עומד על שלש שורות של שני מלבנין 
זיתך פרט לאחרים זיתך פרט להקדש 

לא תפאר (פרט) לא תתפאר לעני מיכן 
(נ) אמרו מי שאינו מניח את העניים ללקט 

או שמניח את האחד ואת האחד לאו או 
שמסייע אחד מהן הרי זה גוזל את העני[י]ם 

על זה נאמר לא תסיג גבול עולם אחריך 
מלמד שיש לו שכחה אחריך מלמד שיש 

לו פיאה לגר ליתום ולאלמנה נאמר כאן גר 
יתום ונאמר להלן גר יתום מה גר יתום 

האמור להלן בעושה סאתים אף גר יתום 
האמור כאן בעושה סאתים  כי תבצר 

כרמך מיכן היה ר' אלעזר אומר כרם שכולו 

365
עולילות לבעל הבית ר' עקיבא אומר לעניים 

לא תעולל איזהו עולילות כל שאין לו לא 
כתף ולא נטף יש לה כתף ואין לה נטף נטף 
ואין לה כתף נטף ואין לה כתף הרי היא של

בעל הבית ואם לאו הריהן של עניים אחריך 
מלמד שיש לו שכחה מלמד שיש לו פיאה 

מיכן אמרו איזו היא שכחה בעריס כל 
שאינו יכול לפשוט את ידו וליטלה בריגלות 

משיעביר הימנה לגר ויתום נאמר כאן גר 
ויתום מה גר ויתום האמור כאן בעושה 

סאתים כי יהיה ריב בין אנשים אין שלום 
יוצא מידי מריבה וכן היא אומר ויהי ריב 

בין רעי מקנה אברם מי גרם ללוט ליפרש 
מן הצדיק ההוא הוי אומר מריבה ועמדו 

שני האנשים אשר להם הריב מי גרם לזה 
ללקות הוי אומר זו מריבה בין אנשים אין 

לי אלא אנשים איש עם אשה אשה עם 
(אנשים) איש שתי נשים זו עם זו מניין 
תלמוד לומר ונגשו אל המשפט ושפטום 
בעל כרחם והצדיקו יכול מרשיעים לוקין

תלמוד לומר והיה אם בין הכות הרשע 
פעמים לוקה פעמים אינו לוקה ועדיין איני 

יודע (איני) אילו הן הלוקין תלמוד לומר לא 
תחסום שור בדישו מה חסימה מיוחדת 
מצוה לא תעשה והרי הוא לוקה כך כל 

שהוא מצות לא תעשה הרי הוא לוקה או 
כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה יהא 

לוקה תלמוד לומר לא תחסום שור בדישו



מה חסימה מיוחדת שיש בה קום ועשה 
והרי הוא לוקה כך כל מצות לא תעשה 

שאין בה קום ועשה והרי הוא לוקה ר' שמעו' 
אומר והצדיקו את הצדיק והרשיעו את 

הרשע צדקיהו כדי שלא ילקה והיה אם בין 
הכות הרשע פעמים (א) לוקה פעמים אינו 

לוקה ועדיין איני יודע אילו הן הלוקין 

תלמוד לומר לא תחסום שור בדישו מה 
חסימה מיוחדת מצות לא תעשה והפילו 

השופט מלמד שאין מלקין מעומד והכהו 
שלש מלפניו ושתי ידות מאחריו לפניו 

שהוא לוקה עיניו בו ולא שיהא לוקה ועיניו 
בדבר אחר יכול יהא לוקה ומשלם תלמוד 

לומר כדי רשעתו אין לוקה ומשלם ארבעים 
יכינו יכול ארבעים שלימות תלמוד לומר 
במספר ארבעים מיניין סמוך לארבעים ר'
יהודה אומר ארבעים שלימות והיכן הוא 

לוקה בין כתיפיו יכנו לא על הקרקע יכנו ולא 
על כסותו יכנו אין מלקין שנים כאחד לא 

יוסיף אם היה מוסיף עובר על תעשה אין לי 
אלא בזמן שמוסיפין על מיניין על כל אומד 

ואומד שאמדוהו בית דין תלמוד לומר לא 
יוסיף מכל מקום מכה רבה אין לי אלא 

מכה רבה מכה מועטת מניין תלמוד לומר 
על אלה אם כן למה נאמר מכה רבה מלמד 

שאין הראשונים מכה רבה ונקלה אחיך 
לעיניך מיכן אמרו מתקלקל בין במים בין 

בריעי פטור ר' יהודה אומר האיש בריעו
והאשה במים מלמד שכל חייבי כריתות 

שלקו נפטרו מידי כריתן ר' חנניה בן גמליאל 
אומר היום קורא אותו הכתוב רשע והיה 

אם בין הכות הרשע אבל מי שלקה הכתוב 
קראו אחיך שנאמר אחיך לעיניך ר' שמעון 

אומר ממקומו הוא מוכרע שנאמר  כי כל 
אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו 

הנפשות העושות מקרב עמם ואומר אשר 
יעשה אותם האדם וחי בהם והרי קל וחומר 

אם מידת הפורענות המיטפל בהן בעוברי 
עבירה המיטפל בעושי מצות על אחת כמה 
וכמה ר' שמעון בר' אומר ומה הדם שנפשו 

של אדם יוצא ממנה הפורש ממנו מקבל 
שכר טוב גזל ועריות שנפשו של אדם יוצא

ממנה הפורש ממנו מקבל שכר טוב גזל ועריות 
שנפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן הפורש 

מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו עד 
סוף כל הדורות ר' אומ' הריהו אומ' יי' מי יגור באהלך 

הולך ופועל צדק לא רגל על לשונו נבזה בעיניו 



נמאס כספו לא נתן בנשך ובמקום אחר הוא אומ'
ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה וסוף 

עיניין הוא אומ' חיו יחיה וכי מה עשה זה אלא 
כל השב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושי 

מצוה  לא תחסום שור אין לי אלא שור מניין 
לעשות חיה ועוף כיוצא בשור ת"ל לא תחסום 

שור אין לי אלא שור מניין לעשות חיה ועוף 
כיוצא בשור ת"ל לא תחסום שור מכל מקום אם 

כן למה נאמ' שור שור אי אתה חוסם אבל אתה
חוסם את (ה)אדם בדישו אין לי אלא דייש מניין 
לרבות שאר עבודות ת"ל לא תחסום מכל מקום 

אם כן למה נאמ' בדישו מה דייש מיוחד 
שגידולו מן הארץ ותלוש מן הקרקע בשעת 
גמר מלאכתו ובשעה שהוא עושה אוכל כך

כל דבר שגידולו מן הארץ ותלוש מן הקרקע 
בשעת גמר מלאכתו ובשעה שהוא עושה 

אוכל ר' יוסי בר' יהודה אומ' מה דייש מיוחד דבר 
שעושה בידיו וברגליו ובגופו יצא העושה 

בידיו וברגליו אבל לא בגופו 
   סליק פסוקא

כי ישבו אחים יחדיו פרט לאחיו שלא היה 
בעולם מיכן אמרו שני אחים ומת אח(ם)[ד] 

מהן ונולד להם אח ואחר כך ייבם השיני 
את אשת אחיו יחדו יחדו פרט לאחין מן 
האם לפי שמצינו שיש באחין מן התורה 

(בתו') ששוה אח מן האם לאח מן האב יכול 
אף כאן כן תלמוד לומר יחדיו פרט לאחיו 

מן האם ומת אחד מהן אין לי אלא בזמן 
שהן שנים ומת אחד מהן מניין אפילו הן 

מרובין תלמוד לומר ומת אחד מהן ולא נאמ'
 

אחד מהן אשת אחד מתייבמת ולא אשת 
שנים מיכן אמרו שלשה אחין נשואין 

שלש אחיות נוכריות לא תהיה אשת המת 
החוצה לאיש זר למה אני צריך לפי 

שאמרנו להלן אשת אח(ת) מתייבמת ולא 
אשת שנים יכול אף כאן כן תלמוד לומר לא 

תהיה אשת המת החוצה לאיש זר כיצד 
הוא עושה או חולצת או מתייבמת הנותן 

גט לעצמו פסלה לעצמו ופסלה על ידי 
אחין יכול יהא גט פוטרה ודין הוא ומה 

חליצה שאין פוטרה באשה פוטרת ביבם גט 
שפוטר אינו דין שיהא פוטר ביבם תלמו'

לומר לא תהיה אשת המת החוצה בחליצה 
העושה מאמר ביבמתו קנאה לעצמו 

ופסלה יכול יהא מאמר גומר בה תלמוד לומ'
יבמה יבוא עליה ביאה גומרת בה ואין 

מאמר גומר בה יבוא עליה בין בשוגג בין
באונס בין ברצון ואפילו היא שוגגת והוא 



מזיד הוא שוגג והיא מזידה לקח ולקחה 
יבם ויבמה פרט לצרת כל העריות והיכן 

אמרו חמש עשרה נשים פוטרות 
צרותיהן וכול'  והיה הבכור אשר תלד

יכול אם היה שמו יוסי יקרא שמו יוסי היה 
שמו יוחנן יקרא שמו יוחנן תלמוד לומר 
יקום על שם אחיו המת מכל מקום אם כן

למה נאמר והיה הבכור מלמד שמצוה 
על הגדול ליבם אשר תלד פרט לאיילונית 

ושאינה לילד יקום על שם אחיו ולא על 
שם אחי האב המת לפי שנאמר להלן 

אשת אחד מייבמת ולא אשת שנים 
מניין מת ראשון ייבם שיני מת שיני ייבם 
שלישי תלמוד לומר המת המת ריבה והא

כתיב ולא ימחה שמו מישראל פרט 
לסריס ששמו מחוי ואם לא יחפוץ 

האיש ולא שלא חפץ בה המקום מוציא 

366
אני את העריות שחייבין עליהן מיתת 
בית דין ועדיין (אני מוציא) לא אוציא 

את העריות שהן בלא תעשה תלמוד לומר 
לא אבה יבמי לא אבה בה המקום לקחת 

את יבמתו מה אני צריך מפני שנאמר והיה 
הבכור אשר תלד יכול שאני מוציא עקרה 

זקנה ואיילונית וקטנה ושאינה ראויה 
לולד תלמוד לומר יבמתו ריבה הכתוב  ועלתה 

יבמתו השערה מצוה בבית דין שיהו בגבוהה 
של עיר שיהיה בזקנים  מאן יבמי להקים 
לאחיו שם פרט לסריס שאם רצה להקים 

אינו יכול  שם ר' יהודה אומר נאמר כאן שם 
ונאמר להלן שם מה שם האמור להלן נחלה 

אף שם האמור כאן נחלה מה שם האמור 
להלן זרע אף שם האמור כאן זרע בישרא'

ולא בגרים מיכן אמרו שני אחים גרים 
שהיתה הורתן שלא בקדושה ולידתן 

בקדושה פטורין מן החליצה ומן הייבום 
שנאמר בישראל ולא בגרים לא אבה יבמי 

שלא אבה בה המקום  וקראו לו זקני 
עירו מצוה בזקני עירו בהוגנת לו מה 

הוגנת שאם היה ילד והיא זקנה הוא זקן 
והיא ילדה ועמד ואמר אני אשאינה 

אומרין לו כלך אצל [ש]במותר ולמה לך 
להכניס קטטה לביתך ועמד ואמר לא 

חפצתי לקחתה מלמד שאין אומרין 
דבריו אלא בעמידה לא חפצתי לקחתה

שלא חפץ בה המקום ונגשה יבמתו אליו 
לעיני הזקנים וירקה בפניו רוק הנראה לעיני 

הזקנים מלמד שמתיחדת עמו לעיני 



הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו נעלו של 
אחרים מניין תלמוד לומר חלוץ הנעל חלוץ
הנעל מכל מקום אם כן למה נאמר וחלצה 

נעלו פרט לגדול שאין יכול לילך בו ולקטן 
שאין חופה את רוב הרגל ושאין לו עקב 

שחליצתה פסולה היא  מעל רגלו נאמר 
כאן רגלו ונאמר להלן רגלו מה להלן ימנית 
אף כאן ימנית מיכן אמרו אם מן הארכובה 
ולמטה חליצתה כשירה קראתה וירקה ולא

חלצתה וירקה בפניו יכול בפניו ממש תלמוד 
לומר לעיני הזקנים מיכן אמרו חלצה ורקקה 
ולא קראתה חליצתה כשירה קראתה ורקקה 
ולא חלצה חליצתה פסולה חלצתה וקראתה 

אבל לא רקקה ר' אליעזר אומר חליצתה 
פסולה ר' עקיבא אומר חליצתה כשירה 

וענתה נאמר כאן ענייה ונאמר להלן ענייה 
מה ענייה האמורה להלן בלשון הקודש 

אף ענייה האמורה כאן בלשון הקודש ככה 
יעשה לאיש דבר שהוא מעשה באיש
ונקרא שמו בישראל ר' שמעון אומר 

חליצה מעכבת ורקיקה מעכבת בישראל 
נאמר כאן בישראל ונאמר להלן בישראל 
מה בישראל האמור להלן פרט לבית דין 
של גר[י]ם אף בישראל האמור כאן פרט 

לבית דין של גרים  בית חלוץ הנעל מצוה 
בדיינין ולא מצוה בתלמידין ר' יהודה אומ'

מצוה על כל העומדין שם לומר בית חלוץ הנעל 
אמ' ר' יהודה פעם אחת היינו יושבין לפני 
ר' שמעון ואמ' לנו ענו כולכם ואמרו חלוץ 

הנעל חלוץ הנעל 
  סליק  פסוקא'

כי ינצו אנשים אין שלום יוצא מתחת 
מצות וכן הוא אומר (ועמדו שני האנשים)
ויהי ריב בין רועה מקנה אברם ובין רועה

מקנה לוט מי גרם ללוט שיפרוש מאותו צדיק 
הוי אומר מריבה וכן הוא אומר ועמדו שני 

האנשים אשר להם הריב מי גרם לזה ללקות 
הוי אומר מריבה  אנשים אין לי אלא 
אנשים איש עם אשה אשה עם איש 

אשה עם אשה מניין תלמוד לומר יחדיו מכל 

מקום פרט לעבדים שאין להן אחוה וקרבה 
אשת האחד א(י)שת איש ולא אשת שלוחי 

בית דין להציל את אישה ר' אומר לפי 
שמצינו שיש מזיקין בתורה שעשה בהן 
שאין מתכוין כמתכוין כביכול אף כאן כן

תלמוד לומר במבושיו אין לי אלא מבושיו 
מניין לרבות דבר שיש בו סכנה תלמוד לומר 



והחזיקה מכל מקום וקצתה את כפה מלמד 
שאת חייב להצילה מניין שאם אין את יכול 
להצילה בכפה הצילה בנפשה תלמוד לומר 
לא תחוס עינך ר' יהודה אומ' נאמר כאן לא 
תחוס ונאמר להלן לא תחוס מה להלן ממון 
אף כאן (מ') נמי ממון   לא יהיה לך בכיסך 

אבן ואבן יכול לא יעשה ליטרא וחצי ליטרא 
ורביע ליטרא תלמוד לומר גדולה וקטנה 
גדולה שהיא מכחשת את הקטנה לא יהא 

נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה ר' עקיבא אומר 
מניין שלא יעשה סאה פחות משקל ולא 

דינר פחות מטרפעיקא תלמוד לומר יהיה לך 
ר' יוסי בר' יהודה אומר אם קיימת הלא הוא 

בלא יהיה לך  לא יהיה לך בביתך איפה 
ואיפה יכול לא יעשה קב תרקב וחצי תרקב 

ורביע תרקב תלמוד לומר גדולה גדולה שהיא 
מכחשת את הקטנה שלא יהא נוטל בגדולה 
ומחזיר בקטנה ר' אליעזר אומר מניין שלא 

יעשה אדם מידה בת ארבעת קבין להיות 
מודד בה לתוך ביתו תלמוד לומר לא יהיה לך 

מניין שלא יעיין במקום שמכריעין ולא 
יכריע במקום שמעיינין לפחת מן הדמים 

או להוסיף על הדמים שאין שומעין לו 
תלמוד לומר וצדק יהיה לך מניין שלא 

יגדוש במקום שמוחקין לפחות לו מן הדמים 
או הריני גודש במקום שמוחקין ולא ימחוק

להוסיף לו על הדמים שאין שומעין לו תלמוד 
לומר וצדק יהיה לך מניח גידומין על כך מיכן 

אמ' שליפוטיש הסיטון מקנח למידותיו 
אחת לשלשים יום ובעל הבית אחת לשנים 

עשר חודש ר' אלעזר בן חנינא בן חזקיה בן 
גרון אמ' איפה לפר ואיפה לאיל ואיפה 

לכבש וכן מידת פרים ואילים וכבשים אחת 
היא והלא כבר נאמר שלשה עשרונים שני 

עשרונים לאיל עשרון לכבש אלא מלמד
שאיפה גדולה ואיפה קטנה קרויה איפה 

למען יאריכון [ימיך] על הארץ זו אחת ממצות 
שבתורה שמתן שכרן בצידה והרי דברים 
קל וחומר ומה גרוגרת שאין אחד ממאה 
באיסר האיטלקי נאמר בה אריכות ימים 

שאר מצות שיש בהן חסרון כיס על אחת 
כמה וכמה כי תועבת יי' כל עושה אלה יכול 

לא יהא חייב עד שיעבור את כולן תלמוד
לומר כל עושה אלה אפילו אחת מהן מיכן 

אמרו אין מערבין פירות בפירות אפילו 
חדשים בחדשים ואפילו סאה בדינר ואפי'

יפה דינר וטריסית לא יערבם וימכרם מאה 
בדינר כל עושה אלה כל עושה עול קרוי 



חמשה שמות עול שנאוי ומשוקץ חרם 
תועבה    סליק פסוקא

זכור את אשר עשה לך עמלק זכור בפה ואל 
תשכח בלב וכן הוא אומר שמעו עמים ירגזון 

בדרך בטירופכם בצאתכם ממצרים בשעת 
גאולתכם  אשר קרך אין אלא נזדמן לך 

ויזנב בך כל הנחשלים אחריך מלמד שלא 
היה הורג אלא בני אדם שנימכו מדרכי המקום 

ונחשלו מתחת כנפי הענן ואתה עיף ויגע 
וגומ'  והיה בהניח יי' אלקיך לך מכל אויביך 
מסביב שלא תאגוד עליך אגודה בארץ אשר 
יי' אלקיך נותן לך נחלה לרשתה מה שאתה

מבקש תמחה את זכר עמלק ואומר כי יד על 
                  כס יק' 

סליק' פיסקא'   

367
והיה כי תבוא אל הארץ אין והיה אלא 

מיד כי תבא אל הארץ עשה מצוה האמורה 
בעינין שבשכרה תיכנס לארץ אשר יי' אלקיך 

נותן לך נחלה וירשתה וישבתה בה מה
שתירש תכבש ותשב   ולקחת מראשית 

יכול כל הפירות כולן יהו חייבין בביכורים 
תלמוד לומר מראשית ולא כל ראשית 

ועדיין איני יודע איזה מין חייב איזה מין 
פטור הרי אני דן נאמר הביא ביכורי ציבור
והבא ביכורי יחיד מה ביכורי ציבור שנאמ'

להלן משבעת המינין אף ביכורי יחיד 
שנאמר כאן משבעת המינין ומה להלן 
חיטין ושעורין אף כאן חיטין ושעורין 

מניין לרבות שאר מינין תלמוד לומר ביכורי 
אדמתך ריבה אחר שריבה הכתוב מיעט הא 

אין עליך לדון אלא כדין הראשון נאמר 
הבא ביכורי יחיד ונאמר הבא ביכורי (יחיד)

ציבור מה ביכורי ציבור משבעת המינין 
האמורין בשבת הארץ ואילו הן חטה 
ושעורה וגפן ותאינה ורימון ארץ זית 

שמן ודבש זית זה [זית] אגורי דבש זה דבש 
תמרים מראשית אפילו אשכול אחד 

ואפילו גרוגרת אחת פרי פרי את מביא 
ביכורים ואי אתה מביא יין ושמן ביכורים 

האדמה פרט לעריסין ולחכורות 
ולסיקריקון ולגזלן שאין מביאין משום

שנאמר ראשית ביכורי אדמתך אשר
תביא מארצך כל זמן שהן מצויין על פני 

אדמתך יכול שאת קורא כל זמן שאת 
מביא תלמוד לומר ואכלת ושמחת אין 

קריאה אלא בשעת שמחה כשתימצי
לומר מעצרת ועד החג מביא וקורא מחג 



ועד חנוכה מביא ואינו קורא ר' יהודה בן 
בתירא אומר מביא וקורא אשר יי' אלקיך 

נותן לך פרט לנוטע בתוך שלו ומבריך בתוך 

של יחיד או בתוך של רבים והמבריך מתוך של 
רבים או מתוך של יחיד לתוך שלו והנוטע 

בתוך שלו והמבריך מתוך של רבים או מתוך
של יחיד לתוך שלו והנוטע בתוך שלו

והמבריך בתוך שלו ודרך הרבים ודרך היחיד
באמצע הרי זה אינו מביא ר' יהודה אומר בזה 

מביא מה זה הטעם הוא מביא משום שנא'
ביכורי אדמתך עד שיהו כל הגידולין 
מאדמתך ושמת בטנא מלמד שטעונין 
כלי והלכת אל המקום אשר יבחר יי' 

(בו) אלקיך זה שילה ובית העולמים  ובאת 
אל הכהן אשר יהיה בימים ההם זו היא 

שאמ' ר' יוסי הגלילי וכי עלת על דעתך כהן 
שאינו בימיך אלא כהן שהוא כשר וכן 
הוא אומר אל תאמר מה היה שהימים 

הראשונים ואמרת אליו ולא כפויי טובה 
הגדתי היום ליי' אלקיך פעם אחת את קורא 

ואי את קורא פעמים בשנה כי באתי אל 
הארץ אשר נשבע יי' פרט לגרים לתת לנו 

פרט לעבדים ר' שמעון אומר פרט 
לשבעבר הירדן שנטלו מעצמן ולקח 

הכהן הטנא מידך מיכן אמרו העשירים 
מביאין את ביכוריהם בקלתות של כסף ושל 

זהב ועניים בסלי נצרים של ערבה קלופה 
והכלים ניתנין לכהנים בשביל לזכות מתנה 

לכהנים מידך ר' אליעזר בן יעקב אומר
כל שטעונין תנופה  והנחתו לפני מזבח 
יי' אלקיך כל זמן שיש לך מזבח יש לך 
ביכורים וכל זמן שאין לך מזבח אין לך 

ביכורים מיכן אמור מגנבו או שאבדו חייב 
באחריותן ניטמאו בעזרה נופץ ואינו

קורא  וענית ואמרת נאמר כאן ענייה 
ונאמר להלן ענייה מה להלן בלשון הקודש 

אף כאן בלשון הקודש מיכן אמרו כל 
שהוא יודע לקרות קורא וכל שאינו יודע 

לקרות מקרין אותו נמנעו מלהביא 
התקינו להיות מקרין את מי שהוא

יודע ואת מי שאינו יודע סמכו על המקרא 
סמכו על המקרא! וענית אין ענייה 

אלא מפי אחרים ואמרת לפני יי' 
אלקיך ארמי אובד אבי מלמד שלא 

ירד יעקב לארם אלא לאובד ומעלה 
על לבן הארמי כאילו איבדו  וירד 

מצר[י]מה מלמד שלא ירד להשתקע 



אלא לגור ושמא תאמר ירד ליטול 
כתר מלכות תלמוד לומר ויגר שם יכול 

באוכלוסין הרבה תלמוד לומר במתי 
מעט כעינין שנאמר בשבעים נפש 

ויהי שם לגוי גדול מלמד שהיו ישרא'
מצויינין שם לגוי  וירא את עניינו 
כמה שנאמר וראיתם על האבנים 
ואת עמלינו כמה שנאמר כל הבן 

הילוד  ר' יהודה היה נותן בהם סימנין 
דצ"ך עד"ש באח"ב  ויביאינו אל 

המקום הזה זה בית המקדש או יכול 
זה ארץ ישראל כשהוא אומר ויתן 

לנו את הארץ הזאת הרי ארץ ישרא'
אמורה ומה תלמוד לומר ויביאנו אל 
המקום הזה בשכר ביאתו אל המקום 

הזה נותן לנו את הארץ הזאת ארץ 
זבת חלב ודבש נאמר כאן ארץ זבת 

חלב ודבש ונאמר להלן ארץ זבת חלב 
ודבש מה להלן ארץ חמשת עממין 
אף כאן ארץ חמשת עממין ר' יוסי 
(אומר) הגלילי אומר אין מביאין 

ביכורים מעבר לירדן שאינה זבת חלב 
ודבש נאמר כאן ארץ   ועתה מיד 
הנה הבאתי בשמחה הבאתי משלי 

מראשית כל פרי האדמה מיכן 
אמרו יורד אדם לתוך שדהו ורואה 

תאינה שביכרה אשכול שביכר ורימון 
שביכר קושרו בגמי ואומר הרי אילו 

ביכורים אשר נתן לי יי' מיכן אמרו
האפוטרופין ועבד ושליח ואשה 

וטומטום ואנדרוגינוס מביאין ואין 
קורין שאין יכולין לומר אשר נתתה לי 
יי'  והנחתו לפני יי' אלקיך והשתחוית 

לפני יי' אלקיך מלמד שטעון הנפה 
שני פעמים אחת בשעת קרייה ואחת 
בשעה השתחו[י]ה  ושמחת בכל מיני 
שמחות בכל הטוב זה השיר אשר נתן 

לך יי' אלקיך ולביתך מלמד שאדם 
מביא ביכורים מנכסי אשתו וקורא 

אתה והלוי אשר בקרבך מיכן אמרו 
ישראל ממזירין מותרין אבל לא 

גרים ועבדים משוחררים שאין להם
 חלק בארץ 

  סליק פסוקא
כי תכלה לעשר יכול בחנוכה נאמר

כאן קץ ונאמר להלן קץ מה קץ 
האמור להלן רגל אף קץ האמור כאן 

רגל או מה קץ האמור להלן חג הסוכות 



אף קץ האמור כאן חג הסוכות תלמוד 
לומר כי תכלה לעשר שכלו בו מעשרות 

הוי אומר זה פסח מיכן אמרו ערב יום 
טוב של פסח האחרון של רביעית 

ושל שביעית היה ביעור השנה 
שלישית יכול אף שנת השבוע תהא 

חייבת במעשר תלמוד בשנה 
השלישית שנת שחייבת במעשר 
יצאת שנת שבוע שאינה חייבת 

במעשר יכול שני מעשרות נוהגין בה 
אין לי אלא מעשר עני שבו דיבר 

הכתוב מניין לרבות שאר מעשרות 
תלמוד לומר מעשר תבואתך ריבה  
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ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה תן לכל 

אחד ואחד לפי חלקו ואכלו בשעריך 
ושבעו תן להם כדי שובען מיכן 

אמרו אין פוחתין לעני לגורן פחות 
מחצי קב חיטין או קב שעורין דברי 

ר' יהודה אומר חצי קב בשעריך מלמד 
שאין מוציאין אותו מן הארץ 

לחוצה לארץ אמרו משפחת בית 
נבלטה היתה בירושלם ונתנו להם חכמי' 

שש מאות ככרי זהב ולא רצו להוציאן 
חוץ לירושלם  ואמרת בכל לשון 

לפני יי' אלקיך זה וידוי מעשר בערתי 
הקודש מן הבית זה מעשר שיני ונטע 

רבעי וגם נתתיו ללוי זה מעשר לוי 
וגם נתתיו זה תרומה ותרומת מעשר 
לגר ליתום כיון שהפרישתו מן הבית 
אין נזקק לכל דבר ככל מצוותך שאם 

הקדים מעשר שיני לראשון אין 
בכך כלום אשר ציויתני לא נתתיו 

למי שאינו ראוי לא עברתי 
ממצותיך לא הפרשתי ממין על 
שאינו מינו ולא מן התלוש על 

המחובר ולא מן המחובר על התלוש 
ולא מן החדש על הישן ולא מן הישן 

על החדש לא שכחתי לא שכחתי 
מלברכך ומלהזכיר שמך עליו  לא 

אכלתי באני ממנו הא אם אכלו 
אינו יכול להתוודות ולא בערתי ממנו 

בטמא בין אני טמא והוא טהור בין
אני טהור והוא טמא לא נתתי 

ממנו למת לא לקחתי ממנו ארון 
ותכריכין למת דברי ר' אליעזר אמ' לו 

ר' עקיב' אם למת אם לחי אמור מה 
תלמוד לומר לא נתתי ממנו למת



שלא החלפתיו (בדבר) אפילו בדבר טהור 

שמעתי בקול יי' אלקי והבאתי לבית
הבחירה עשיתי ככל אשר ציותני 

שמחתי ושימחתי בו עשינו מה 
שגזרת בנו עשה עמנו מה 

שהבטחתנו השקיפה ממעון קדשך 
מן השמים וברך את עמך  ישראל

ויאמר יי' אל משה הן קרבו ימיך למות ר' 
שמעון בן יוחי אומר ברוך דיין האמת 
שאין לפניו לא עולה ולא משוא פנים 
וכן הוא אומר אל תאמינו בריע ואל 

תבטחו באלוף כי כל אח עקב יעקב משיב 
משה לפני הקב"ה רבונו של עולם הואיל
ואני נפטר בינסים גדול מן העולם הראני 

אדם נאמן שיעמוד על ישראל שאצא 
ידיהן לשלום וכן הוא אומר אשר יצא 

לפניהם וגומ' ואומר ויאמר יי' אל משה 
קח לך את יהושע בן נון ואומר אחות לנו 

קטנה ושדיים אין לה ארבע מלכיות 
מושלות בהן בישראל ואין בהן חכם ואין 
בהן נבון בימי אחאב מלך ישראל ובימי 
יהושפט מלך יהודה היו ישראל נפוצים 
על ההרים כצאן אשר אין להם רועה  

ויאמר יי' אל משה קח לך את יהושע בן 
נון קח לך גברתן [ש]כמותך קח לך אין קח לך

אלא לקיחה לפי שאין חבר נקנה אלא 
בקשי קשיין מיכן אמרו יקנה אדם חבר 

לעצמו להיות קונה עמו ושונה ואוכל עמו 
ושותה עמו וגולה לו סתריו וכן הוא אומר 
טובים היו השנים מן האחד וגומ' משיבה 
רוח הקודש למשה תן לו תורגמן (למשה)

ליהושע והוא שואל ודורש ומורה 
בהוריות בחייך כשתפטר מן העולם לא יהו 

ישראל אומרין בחיי רבך ועכשיו אתה 
מדבר ויש אומרין שהעמידו מן הארץ 
והושיבו בין ברכיו והיה משה וישראל 

מגביהין ראשיהן לשמוע דבריו של 
יהושע ומהו אומר ברוך יי' אשר נתן 
תורה לישראל על ידי משה רבינו כך 

דבריו של יהושע ר' נתן אומר היה 
משה מתעצב בלבו שלא עמד אחד 

מבניו והלא בני אהרן אחיך כולן הם
בניך ואף משאני מעמיד על ישראל 

ילך ויעמוד על פתחו (ע) של אלעזר 
משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם 
שהיה לו בן ראוי למלכות נטל המלכות 

ממנו ונתנו לבן אוהבו אמ' לו אף על 



פי שנתתי לך גדולה יעמד על פתחו של 
אוהבך כך אמ' הקב"ה לך עמוד על 
פתחו של אלעזר ולפני אלעזר הכהן 
יעמוד באותה שעה נתגבר כוחו של 

משה והיה מחזק את יהושע לעיני כל 
ישראל ויקח משה ליהושע ויאמר 

אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ עם 
זה שאני מוסרן לך עדיין גדיים הם

עדיין תינוקות הם אל תקפיד עליהם
על מה שהם עושים שאף ריבונם לא 
הקפיד עליהם על מה שעשו שנאמר 

כי נער ישראל ואהבהו ר' נחמיה אומ'
אין לי רשות הא אם יש לי רשות 

אכניסם בצד אהלי רעים אמ' מר שהיו 
דורשין בו מעשה ברבן יוחנן בן זכאי 
שהיה רוכב על החמור והיו תלמידיו 

מהלכין אחריו וראה ריבה אחת מלקטת 
שעורין מתחת [רגלי] בהמתן של ערביים כיון 

שראת את רבן יוחנן בן זכאי נתעטפה 
בשערה ועמדה לפניו ואמרה ר' פרנסני 
אמ' לה בתי מי את (ב) אמרה בתו של 

נקדימון בן גוריון ולא זכור את 
שחתמתה בכתובתי אמ' להן רבן יוחנן 

בן זכאי לתלמידיו אני חתמתי על 

כתובתה של זו והייתי קורא בה אלף 
אלפים דינרי זהב של בית אביה תוץ

משל חמיה של ריבה זו לא היו נכנסים
להר הבית להשתחות עד שהיו פורסין להן 

כלי מילת תחת רגליהן נכנסין ומשתחוים
וחוזרין לבתיהן בשמחה וכל ימיי ביקשתי 

מקרא זה ולא מצאתיועד הנה אם לא 
תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי

הצאן ורעי גדיותיך על משכנות
הרעים אל תיקרי גדיותיך אלא גויותיך 

שכל זמן שישראל עושין רצונו של 
מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהן 
וכשאין ישראל עושין רצונו של מקום 

הקב"ה מוסרן ביד אומה שפלה שבאומות 
ולא ביד אומה שפלה של אומות אלא 
תחת רגליהן של בהמתן  בשנה אחת 

מתו שלשה צדיקים מת משה שוב לא 
מצאו ישראל נחת רוח אחרי משה שנא'

ואכחיד את שלשת הרעים בירח אחד 
וכי בירח אחד מתו והלא בשנה אחת 

מתו שנאמר נדיבי עמים נאספו עם
אלקי אברהם וגומ'  אלא מתה מרים 

נסתלקה הבאר וחזרה בזכות משה ואהרן 
מת אהרן בטל עמוד ענן וחזרו 



שניהם בזכות משה מת משה בטלו 
שלשתן ולא חזרו באותה שעה היו 

ישראל נפוצים וערומים מכל מצוות 
נתקבצו כל ישראל אצל משה ואמרו 

לו היכן הוא (ה') אהרן אחיך אמ' להן 
אלקים גנזו לחיי עולם ולא היו מאמינין 

בו אמרו לו יודעין אנו בך שקופדין 
(שקופדי') אתה שמא אמ' לפניך דבר 

שאינו הגון וקנסת עליו מיתה מה עשה 
הקב"ה נטל מיטתו של אהרן ותלאה 

בשמי השמים והיה הקב"ה מספיד עליו 
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ומלאכי שרת עונין אחריו מה היו אומרי'

זה הפסוק תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא 
נמצא בשפתיו באותה שעה אמ' הקב"ה

למלאך המות לך והבא נשמתו של משה 
הלך ועמד לפניו אמ' לו משה תן לי נשמתך 

אמ' לו במקום שאני יושב אין לך רשות 
לעמוד ואתה אומר תן לי נשמתך (הלך

למקומו) גער בו ויצא בנזיפה הלך מלאך 
המות והשיב דברים לפני הגבורה אמ' לו 
המקום לך והבא לי נשמתו הלך למקומו 

בקשו ולא מצאו הלך אצל הים אמ' לו 
ראית את משה אמ' לו מיום שהעביר את 
ישראל בתוכו לא ראיתיו הלך אצל הרים 
וגבעות אמ' להן ראיתם את משה האלקים 
הבין את דרכו גנזו לחיי העולם הבא ואין 
כל ביריא יכולה יודעת בו שנאמר ויקבר 

אותו בגיא כיון שמת משה היה יהושע 
בוכה וצועק ומתאבל עליו ימים רבים עד 

שאמר לו הקב"ה יהושע עד כמה אתה 
מתאבל והולך וכי לך בלבד מת והלא לי 

מת שמיום אבל לפניי שנאמר ויקרא 
יי' אלקים ביום ההוא לבכי ולמספד וגומ' 

ולא עוד אלא שהוא מובטח בו לעולם 
הבא שנאמר ויאמר יי' אל משה הנך 

שכב עם אבותיך 
   האזינו השמים 

האזינו השמים ואדברה היה ר' מאיר 
אומר כשהיו ישראל זכיים היו מעידים 

בעצמן שנאמר ויאמר יי' אל יהושע 
עדים אתם בכם קילקלו בעצמן שנאמר 
סבבוני בכחש אפרים העיד בהם שבטי 

יהודה (ואפרים) ובנימן שנאמר ועתה ישב 
ירושלם ואיש יהודה שפטו וגומר מה 

לעשות עוד לכרמי וגו' קילקלו בעצמן 
שנאמר בגדה יהודה (שנא') העיד בהן את 



הנביאים שנאמר ויעד יי' ביד כל נביא וכל 
חוזה קילקלו בנביאים שנאמר ויהיו 

מלעיבין במלאכי אלקים העיד בהן את 
השמים שנאמר העדותי בכם היום את 

השמים ואת הארץ קילקלו בשמים שנאמ'
הא?י?ינך רואה מה המה עושים הבנים 

מלקטים עצים והאבות מבערין את האש 
והבנות לשות בצק לעשות כוונים למלאכת 

השמים העיד בהם את הארץ שנאמר 
שמעי ארץ הנה אני מביא רעה קילקלו 

בארץ גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי 
העיד בהן את הגרים שנאמר ויתערבו בגוים

וילמדו מעשיהם העיד בהן את ההרים
[שנ' שמעו הרים] את ריב יי' קילקלו בהרים שנאמר על 

ראשי ההרים יזבחו העיד בהן את 
הבהמה שנאמר ידע שור קוניהו וחמור

אבוס בעליו קילקלו בבהמה שנאמר 
וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב

 העיד בהם את החיה שנאמר גם חסידה 
בשמ' יד' מוע' קילקלו בחיה שנאמר 
ואשוב ואראה והנה כל תבנית רמש 

ובהמה שקץ וגו'  העיד בהן את הדגים 
שנאמר או שיח לארץ ותורך ויספרו 

לך דגי הים קילקלו בדגים שנאמר ותעשה 
אדם כדגי הים  העיד בהם נמלה שנאמ'
לך אל נמלה עצל וגו' אשר אין קצין לה

תכין בקיץ לחמה  ר' שמעון בן אלעזר
אומר עלוב היה אדם זה שצריך ללמד מן 

הנמלה אילו למד ועשה עלוב היה אלא 
שצריך ללמד מדרכיה ולא למד עתידה 

כנסת ישראל שתאמר לפני הקב"ה רבונו
של עולם הרי עדיי קיימין שנאמר 

העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ 
אמ' להם הרי אני מעבירם שנאמר 

כי הנני בורא שמים חדשים אמ' לפניו 
רבונו של עולם הריני רואה מקומות 

שקילקלתי ובושתי שנאמר ראי דרכך 
בגיא אמ' לה הרי אני מעבירם שנאמר 

כל גיא ינשא אמ' לפניו רבונו של עולם 
הרי שמי קיים אומר לה הריני מעבירם

שנאמר וקורא לך שם חדש אומרת לפניו 
רבונו של עולם הרי שמך קרוי על שם 

הבעלים אמ' לה הרי אני מעבירן שנאמר 
והסירותי את שמות הבעלים אמ' לפניו 

רבונו של עולם אף על פי כן בני בית 
מזכירין אותו אמ' ולא יזכרו עוד בשמם 
שוב למחר עתידה שתאמר לפניו רבונו 

של עולם כבר הכתבת לאמר הן ישלח איש 



את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש 
אחר אמ' לה כלום הכתבתי אלא איש 

והלא כבר נאמר אל אנכי ולא איש וכי 
גרושים אתם לי בית ישראל והלוי כנ' כה 

אמר יי' איזה ספר כריתות אמכם אשר 
שלחתיה  דבר אחר האזינו השמים 

משל למלך שמסר את בנו לפידגוג להיות 
יושב ומשמרו אמ' אתו הבן כסבור אבא 

שהועיל כלום שמסרני לפידגוג עכשיו 
הרי אני משמרו כדי שיאכל וישתה 

ויישן ואלך אנכי ואעשה צרכיי אמ' לו 
אביו אף אני לא מסרתיך לפידגוג אלא כדי 

שלא יהא מזי?ז/ד?ך כך אמ' להן משה לישרא'
שמא אתם סבורים לברוח מעל כנפי 
השכינה או לזוז מעל הארץ ולא עוד 

אלא שהשמים כותבין שנאמר יגלו 
שמים עונו וארץ מתקוממה לו ומניין 

רבונו של עולם איני יודעת מי קילקל במי 
ומי שינה במי אם ישראל קילקלו לפני 
המקום ואין המקום שינה בהן ישראל 
כשהוא אומר ויגידו שמים צדקו הוי 

ישראל קילקלו לפני המקום ואין המקום 
שינה בהן בישראל שנאמר כי אני יי' 
לא שניתי  דבר אחר האזינו השמים 

ואדברה היה ר' יהודה אומר משל למלך 
שהיו לו אפוטרופין במדינה והשלים להם 
את שלו ומסר להם את בנו ואמר להן כל 

זמן שבני עושה רצוני היו מעדנין אותו 
ומפנקין אותו ומאכילין אותו ומשקין 

אותו וכשאין בני עושה רצוני אל יטעום 
משלי כלום כך בזמן שישראל עושין 

רצונו של מקום מה נאמר בהם יפתח יי' 
לך את אוצרו הטוב מן השמים וכשאין 
עושין רצונו של מקום נאמר בהן וחרה 

אף יי' בכם ועצר    דבר אחר האזינו 
השמים ר' נחמיה אומר משל למלך 

שיצא בנו לתרבות רעה התחיל לקבול 
עליו באחיו והתחיל קובל באוהביו 

והתחיל קובל עליו בשכיניו והתחיל קובל 
עליו בקרוביו לא זז האב ההוא מלהיות 
קובל עליו והולך עד שאמ' לשמים למי 

אקבול עליך חוץ מאילו לכך נאמר 
האזינו השמים    דבר אחר  האזינו 

השמים ר' יהודה אומר אילו שאין דיין 
לצדיקים אלא שמרחיבין את העולם 
שהן בתוכו שבזכות שישראל עושין

רצונו של מקום מה נאמר בהן יפתח יי' 
לך את אוצרו הטוב אין לשון פתוח



אלא לשון הרווחה שנאמר  ויפתח את 
רחמה ואילו אין דיין של רשעים אלא 

דוחקין את העולם שהן בתוכו שבשעה 
שאין עושין רצונו של מקום מה נאמר 
בהן וחרה אף יי' בכם ועצר את השמים

אין לשון עצירה אלא לשון דוחק שנאמ'
כי עצר יי'  דבר אחר האזינו השמים
ואדברה אמ' לו הקב"ה אמור להם 
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לישראל הסתכלתי בשמים שבראתי 
לשמשכם שמא שינו מידתן או שמא 

גלגל חמה אינו עולה מן המזרח ומאיר 
לכל העולם כולו לא כעיניין שנאמר וזרח 

השמש ובא השמש ולא עוד אלא שמש
לעשות לי רצוני שנאמר והוא כחתן יוצא 

מחופתו ותשמע הארץ אמרי פי 
הסתכלו בארץ שבראתי לשמשכם שמא 

שינת את מידתה שמא זרעתם ולא 
צימחה או שמא זרעתם חיטין והעלת 
שעורין או שמא אמרה פרה זו אינה 

דשה ואינה חורשת היום או שמא חמור 
זה אינו טוען ואינו הולך וכן (הוא אומר)
לעינין היום הוא אומר האותי לא תיראו 
נאם יי' אם מפני לא תחילו אשר שמתי 

חוק לים שמשעה שגזרתי עליך שמא 
שינה את מידותיו ואמר אעלה ואציף 

את העולם לא כעיניין שנאמר ואשבור 
עליו חוקי ואמר עד פה תבא ולא תוסיף 

ולא עוד אלא שמצטער ואין יכול מה 
לעשות כעיניין שנאמר והמו גליו ולא 
יוכלו והרי דברים קל וחומר ומה אילו 

שנעשו לא לשכר ולא להפסד ואם זוכין 
אין מקבלין שכר ואם חוטאין אין 

מקבלין פורענות ואם חסין על בניהן 
ועל בנותיהן ולא שינו את מידתן אתם 

שאם זכיתם אתם מקבלין שכר ואם 
חטאתם אתם מקבלין פורענות ואתם 

חסין על בניכם ועל בנותיכם על אחת 
כמה וכמה שאתם צריכין שלא תשנו 

את מידותיכם   דבר אחר האזינו 
השמים ואדברה היה ר' בנאה אומר 

בזמן שאדם מתחייב אין פושטין בו יד  
אלא עדיו שנאמר יד העדים תהיה בו 

בראשונה ואחר כך בני אדם שממשמשין 

ובאין שנאמר ויד כל העם באחרונה כך 
בזמן שאין עושין ישראל רצונו של מקום 
מה נאמר בהן וחרה אף יי' בכם ואחר כך 



פורעניות ממשמשות ובאות שנאמר 
ואבדתם מהרה ובזמן שישראל עושין 

רצונו של מקום מה נאמר בהן והיה ביום 
ההוא נאם יי' אענה את השמים והארץ 

תענה וזרעתיה לי בארץ   דבר אחר 
האזינו השמים  היה ר' יהודה בן חנניה 
אומר בשעה שאמ' משה האזינו השמים
היו שמים ושמי השמים דוממין ותשמע 

הארץ אמרי פי היתה הארץ וכל אשר 
עליה דוממין ואם תמיה אתה על הדבר 

צא וראה מה נאמר ביהושע ויאמר 
לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח 
בעמק אילון וידום השמש וירח עמד 

ולא היה כיום ההוא נמצינו למידין 
שהצדיקים שולטין בכל העולם כולו 

דבר אחר האזינו השמים ואדברה לפי 
שהיה משה קרוב לשמים לפיכך אמ' 

האזינו השמים ולפי שהיה רחוק מן הארץ 
לפיכך אמ' ותשמע הארץ אימרי פי בא 

ישעיה וסמך לדבר ואמ' שמעו שמים 
והאזיני ארץ שמעו שמים שהיה רחוק 

מן השמים והאזיני ארץ שהיה קרוב 
לארץ  דבר אחר לפי שהיו שמים מרובין

פתח בהן  בלשון מרובה ולפי שהייתה 
הארץ מועטת ותשמע הארץ פתח לה 

בלשון מועטת  ותשמע הארץ אמרי פי 
בא ישעיה וסמך לדבר שמעו שמים

והאזיני ארץ ליתן את המרובה במרובין 
ואת המעוטה למעוטין וחכמים אומרין 

אין הדבר כן אלא שהעדים באין ומעידין 
אם נמצאו דבריהם מכוונין כאחד עדותן 

קיימת ואם לאו אין עדותן קיימת כך 

אילו אמ' משה האזינו השמים ושתק 
היו שמים אומרין לא שמענו אלא 

בהאזנה ותשמע הארץ אמרי פי הייתה 
ארץ אומרת לא שמעתי אלא בשמיעה 

בא ישעיה וסמך לדבר שמעו שמים 
והאזיני ארץ ליתן האזינה ושמיעה 

לשמים והאזנה ושמיעה לארץ  דבר 
אחר האזינו השמים על שם שניתנה 

תורה משמים שנאמר אתם ראיתם כי 
מן השמים ותשמע הארץ אמרי פי 

שעליה עמדו ישראל ואמרו כל אשר 
דבר יי' נעשה ונשמע   דבר אחר 
האזינו השמים שלא עשו מצוות 

שניתנו להם מן השמים ואילו הן מצות
שניתנו להם מן השמים עיבור שנים 
וקביעות חדשים שנאמר והיו לאתות 



ולמועדים ולימים ושנים ותשמע 
הארץ אמרי פי שלא עשו מצוות 

שניתנו להם מן השמים ולא עשו כל
מצות שניתנו להם מן הארץ משה 

העיד בישראל שני עדים שהן קיימין 
לעולם ולעולמי עולמים אני בשר ודם 
אני למחר אני מת מה אם ירצו ישראל 
לא קיבלנו את התורה מי בא ומכחישן 

לפיכך העיד להם שני עדים שהן קיימין 
לעולם ולעולמי עולמים והמקום העיד 
בהן את השירה אמ' השירה תעיד בהם
למטה ואני למעלן מניין שהמקום קרוי 
עד וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד 
ממהר ואומר ואנכי היודע ועד ואומר 

ויהא יי' אלקים בכם לעד יי' בהיכל
יערף כמטר לקחי אין לקחי אלא דברי 

תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי 
אל תעזובו ואומר קחו מוסרי ואל כסף 

ואין מוסר אלא דברי תורה שנ' שמע בני 

מוסר אביך ואומר שמעו מוסר וחכמו 
החזק במוסר אל תרף קחו עמכם דברים 
אין דברים אלא דברי תורה שנאמר את 
הדברים האלה דבר יי' כמטר לקחי מה 
מטר חיים לעולם אף דברי תורה חיים 

לעולם או מה מטר מקצת עולם שמחים 
בו ומקצת עולם עציבין בו מי שבור?ר? 

וגיתו וגורנו לפניו מצירין לו יכול אף דברי 
תורה כן תלמוד לומר תזל כטל אמרתי מה 

טל שכל העולם כולו שמיחים בו אף 
דברי תורה כל העולם כולו שמיחים בו
כשעירים עלי דשא מה שעירים הללו 

יורדין על עשבים ומעלין אותן ומגדלין 
אותן כך דברי תורה מעלין ומגדלין אותן 

וכן הוא אומר סלסליה ותרוממך 
וכרביבים עלי עשב מה רביבים הללו 

יורדין על עשבים ומעדנין אותן 
ומפנקין אותן כך דברי תורה מעדנין 
אותו ומפנקין אותו וכן הוא אומר כי 

לוית חן הם לראשך תתן לראשך לוית חן 
דבר אחר היה ר' יהודה אומר לעולם 

הוי כונס דברי תורה כללים ומוציא כללים
תלמוד לומר יערוף כמטר לקחי אין 

יערוף אלא לשון כנעני משל אין אומ'
אדם לחבירו פרוט לי סלע זו אלא ערוף 

לי סלע זו כך הוי כונס דברי תורה כללים 
ופורט ומוציאן כטיפין הללו שלטל ולא 

כטיפים הללו של מטר גדולות אלא כטיפין 
הללו של טל שהן קטנות כשעירים עלי 



דשא מה שעירים הללו יורדין על עשבים 
ומפשפשין בהן כדי שלא יתליעו כך הוי 

מפשפש בדברי תורה כדי שלא תשכחם כך 
אמ' לו ר' (עקיבא) יעקב בר' חנינה לר' בואו 
ונפשפש בדברי תורה בהלכות בשביל שלא 

יעלו חלודה וכרביבים עלי עשב מה 
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רביבים הללו יורדין על עשבים ומנקין אותן 

ומפטמין אותן כך הוי מפטם בדברי תורה 
ושונה ומשלש ומרבע   דבר אחר יערוף 

כמטר לקחי חכמים אומרין אמ' להן משה 
לישראל שמא אתם יודעין כמה צער 

נצטערתי על התורה וכמה עמל עמלתי 
בה וכמה יגיעה יגעתי בה כעיניין שנאמר 

ויהי שם עם יי' ואשב בהר ארבעים יום 
נכנסתי לבין המלאכים נכנסתי לבין החיות 

נכנסתי לבין השרפים שאחד מהן יכול 
לשרוף את כל העולם כולו על יושביו 

שנאמר שרפים עומדים ממעל לו 
נפשי נתתי עליה דמי נתתי עליה כשם 
שלימדתי אותה בצער כך תהו למידין 

אתם אותה בצער או כדרך שאתם 
למידין אותה בצער כך תהו מלמדין 
אותה בצער תלמוד לומר תזל כטל 
אמרתי תהו רואין אותה כאילו היא

בזול אחד משלש מארבע בסלע 
כשעירים עלי דשא כ[ש]אדם הולך ללמוד 

תורה (ב)תחילה בתחילה נופלת עליו כשעיר 
ואין שעיר אלא שיד שנאמר ושעירים 

ירקדו שם   דבר אחר יערוף כמטר 
היה בנייה אומר אם עשית דברי תורה 

לשמן דברי תורה חיים הם לך שנאמר כי 
חיים הם למוצאיהם וכל בשרו מרפא

ואם לא עשית דברי תורה לשמן דברי 
תורה ממיתין אותך שנאמר יערוף 

אין עריפה אלא הריגה שנאמר וערפו 
שם את העגלה כי רבים חללים הפילה 

דבר אחר יערף כמטר לקחי ר' דוסתאי בר' 
יהודה אומר אם כנסת דברי תורה כדרך 

שכונסין מטר בבור לסוף שאת מנזל 
ומשקה אחרים שנאמר ונוזלים מתוך 

בארך יפוצו מעיינותיך חוצה דבר 

אחר יערוף כמטר היה ר' יהודה אומר 
לעולם הוי כונס דברי תורה כללים שאם 
כונסן פרטים מייגעין אותו ואין יודע מה 

לעשות אבל אם מצרפין ועושה אותן 
סלעים פורט ומוציא בכל מקום שירצה 



וכן מי שהלך לבית אילנים שוק וצריך 
מאה מנה או שתי ריבוא אם מצרפן 
סלעים מייגעין אותו ואין יודע מה 

לעשות אבל אם מצרפן ועושה אותן 
סלעים ועושין אותן דינרי זהב ופורט 
ומוציא בכל מקום שירצה  כשעירים 

עלי דשא כשאדם הולך ללמוד תורה תחילה 
בתחילה אינו יודע מה לעשות עד ששונה 

שני סדרים או שני ספרים ואחר כך 
נמשכת אחריו כרביבים לכך (נמשכת

אחריו כ) נאמר כרביבים עלי עשב 
דבר אחר יערוף כמטר מה מטר זה יורד 

על האילנות ונותן בהן מטעמים לכל אחד 
ואחד לפי משהו בגופו לפי משהו בזית

לפי משהו בתאינה כך דברי תורה כולן 
אחת ויש בה מקרא ומשנה ומדרש 

והלכות והגדות  דבר אחר כשעירים
עלי דשא מה שעירים הללו יורדין עלי 
עשב ומעלין אותו ויש בהן ירוקין ויש 

בהן שחורים ויש בהן לבנים כך דברי תורה 
יש בהן רבני תורה חכמים ויש מהן כשירין 

ויש בהן צדיקים ויש בהן חסידים  דבר 
אחר מה מטר זה אי את רואהו עד שבא 

כך הוא אומר ויהי עד כה ועד כה והשמים 
התקדרו עבים ורוח כך תלמידי חכמים אין 

אתה יודע מהו עד שישנה משנה הלכות 
והגדות או עד שיתמנה פרנס על הציבור 
דבר אחר יערוף ולא כמטר הזה שבא מן 

הדרום שכולו לשדפון כ[ו]לו לירקון כולו 
לקללה אלא כמטר הזה שבא מן המערב 

שכולו לברכה היה ר' סימאי אומר מניין 
אתה אומר שכשם שהעיד משה לישרא'

שמים וארץ העיד להם ארבע רוחות 
שנאמר יערוף כמטר לקחי זה רוח 

מערבית שהוא עורפו של עולם שכולו 
לברכה תזל כטל אמרתי זה רוח צפונית 
שעושה את הרוח נקייה כזהב כשעירים 
עלי דשא זה רוח מזרחית שמשחרת את 

הרקיע כשעיר וכרביבים על עשב זה 
רוח דרומית שמארגת את הרקיע כרביב 
דבר אחר יערוף (ל') היה ר' סימאי אומ'

לא נאמרו ארבע רוחות הללו אלא 
כנגד ארבע רוחות (הללו) השמים צפונית 

בימות החמה קשה ובימות הגשמים יפה
מזרחית לעולם יפה מערבית לעולם קשה

צפונית יפה לחיטין בשעה שמכניסין 
שליש וקשה לחיטין בשעה שחונטין 

דרומית קשה לזיתים בשעה שמכניסין 



שליש ויפה לחיטין בשעה שחונטין
וכן היה ר' סימאי אומר כל בריות שנבראו 

מן השמים נפשן וגופן מן השמים וכל 
בריות שנבראו מן הארץ נפשם וגופם 

מן הארץ חוץ מן האדם הזה שנפשו 
מן (הארץ) השמים וגופן מן הארץ לפיכך 

עשה אדם תורה יעשה רצון אביו 
שבשמים הרי הוא כביריות של מעלן 

אני אמרתי אלקים אתם ובני עליון כולכם 
לא עשה תורה ולא עשה רצון אביו שבשמים 

אכן כאדם תמותון כך היה ר' סימאי 
אומר אין לך פרשה שאין בה תחיית 

המתים אלא שאין בנו כח לדרוש שנא'
יקרא אל השמים מעל זו נשמה ואל 
הארץ לדון עמו מי דיין עמו ומניין 

שאין מדבר אלא בתחיית המתים שנא'
מארבע רוחות בואי הרוח כי שם יי' אקרא 

נמצינו למידין שלא הזכיר משה שמו 
של מקום אלא אחר עשרים ואחד דבר 

ממי למד ממלאכי השרת למד שאין 
מזכירין מלאכי השרת את השם אלא אחר 

שלוש קדושות שנאמר וקרא זה אל זה 
ואמר אמ' משה וויי שאהיה בפחות 

משבעה כמלאכי השרת והרי דברים קל וחומר 
ומה אילו שהן מוקדשין לשמים אמ' 

המקום אל יחל שמי עליהן עד שיקדישו 
המקדיש שמו של הקב"ה חנם ובמקום בזיון 
על אחת כמה וכמה כי שם יי' אקרא ר' יוסי 
אומר מניין לעומדין בבית הכנסת ואומרין 
ברכו את יי' המבורך שעונין אחריהן ברוך 
יי' המבורך לעולם ועד תלמוד לומר כי שם 

יי' אקרא אמ' לו ר' נהוראי השמים דרך ארץ 
היא גוליירין מתגרין במלחמה וגיבורים 
(מ)נצחין ומניין שאין מזמנין אלא בשלש

תלמוד לומר כי שם יי' אקרא ומניין לעונין
אמן אחר המברך תלמוד לומר הבו גודל
לאלקינו ומניין לאומרין ברוך שם כבוד 

מלכותו לעולם ועד תלמוד לומר כי שם יי' 
אקרא ומניין לאומר יהי שמו הגדול מבורך 

שעונין אחריהם לעולם ולעולמי עולמים 
תלמוד לומר הבו גודל לאלקינו ומניין 

אתה אומר שלא ירדו אבותינו למצרים 
אלא כדי שיעשה ניסין וגבורה בשביל 
לקדש את שמו הגדול בעולם שנאמר 

ויהי בימים הרבים ההם וישמע אלקים את 
נאקתם ומניין שלא הביא המקום פורענות 

ולא הביא עשר מכות על פרעה ועל מצרים 
אלא שלא קידשו את שמו הגדול בעולם 



שבתחילת העינין הוא אומר מי יי' אשר
אשמע בקולו ובסוף עינין הוא אומר יי' 
הצדיק ומניין שלא עשה המקום ניסים 

וגבורות לאבותינו על הים ועל הירדן ועל 
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נחלי ארנון אלא בשביל לקדש את שמו 
בעולם שנאמר ויהי כשמוע כל המלכים 

אשר בעבר הירדן ימה וכן רחב אמרה
לשלוחי יהושע כי שמענו את אשר 

הוביש יי' את מי ים סוף וגומ' תלמוד לומ'
כי שם יי' אקרא ומניין שלא ירד דניאל 

לגוב אריות אלא כדי שיעשה לו [המקום] ניסים 
וגבורות בשביל לקדש את שמו בעולם שנא'
כי שם יי' אקרא ואומר ומן (כ') קדמי שים 

טעם די בכל שלטון מלכותי להוין זייעין 
ודחלין מן קדם אלקא די דניאל' ומניין 
שלא ירדו חנניה מישאל ועזריה בתוך 

כבשן האש אלא כדי שיעשה להם 
המקום ניסים וגבורות בשביל לקדש את 

שמו הגדול בעולם שנאמר אתיא 
ותימהיא די עבד עמי אלקא עילאה 

שפר קדמי להחויא אתוהי כמה רברבין 
ותימהוהי כמה תקיפין וגו' ומניין שאין 

מלאכי השרת (אומרין) מזכירין שמו 
מלמעלה עד שמזכירין ישראל מלמטה

שנאמר שמע ישראל יי' אלקינו יי' אחד 
ואומר ברן יחד כוכבי [בקר] ויריעו כל בני אלקים

ברן יחד כוכבי בקר אילו ישראל 
שמשולין בכוכבים שנאמר והרבה ארבה 
את זרעך ככוכבי השמים ויריעו כל בני 
אלקים אילו מלאכי השרת וכן הוא אומ'

ויבואו בני האלקים להתיצב על יי' 
הצור תמים פעלו הצייר שהוא צר את 

העולם תחילה ויצר בו את האדם שנאמר 
ויצר יי' אלקים את האדם תמים פעלו 

פעולתו שלימה על כל באי העולם ואין 
להרהר על אחד ממידותיו אפילו עונה 

של כלום ואין אחד מהן שיסתכל ויאמר 
אילו היו לי שלשה עינים ואילו היו לי 
שלשה ידים אילו היו לי שלשה רגלים 

אילו הייתי מהלך על ראשי אילו היו פניי 
הפוכין לאחוריי כמה היה נאה תלמוד לומר 

כי כל דרכיו משפט יושב עם כל אחד 
ואחד בדין ונותן לו מה שראוי לו אל 

אמונה שהאמין בעולם ובראו ואין עול 
שלא ברא בני אדם להיות רשעים אלא 
להיות צדיקים וכן הוא אומר לבד ראה 



זה מצאתי אשר עשה [ה]אלקים את האדם 
 צדיק וישר הוא שהוא מתנהג בישרות 
עם כל באי העולם הצור התקיף תמים 

פעלו פעולתו שלימה עם כל באי העולם 
ואין להרהר אחר מעשיו אפילו עונה 

של כלום ואין מהן שיסתכל ויאמר מה 
ראו אנשי דור המבול (סדום ועמור') 

שישטפו במים ומה ראו אנשי דור 
הפלגה שיתפרדו מסוף העולם ועד 
סופו ומה ראו אנשי סדום ועמורה

להשתטף באש ובגופרית ומה ראה 
אהרן ליטול את הכהונה ומה ראה דוד 

ליטול את המלכות ומה ראה קרח ועדתו 
שתבלעם הארץ תלמוד לומר כי כל 

דרכיו משפט יושב עם כל אחד ואחד 
בדין ונותן את הראוי לו  אל אמונה 
בעל הפקדון ואין עול גובה את שלו 

באחרונה צדיק וישר הוא כעינין 
שנאמר כי צדיק יי' צדקות אהב 

דבר אחר הצור התקיף תמים פעלו 
פעולתן של באי העולם שלימה לפניו 

מתן שכרן של צדיקים ומחת (פעו') פורענותן 
של רשעים אילו לא נטלו כלום משלהן 

בעולם הזה שנאמר הלא הוא כמוס 
עמדי אימתי אילו ואילו נוטלין כי כל 

דרכיו משפט למחר כשהוא יושב בדין 
יושב עם כל אחד ואחד ונותן לו את 
הראוי לו אל אמונה כשם שמשלם 

שכר מצוה גמור שכר מצוה שעשה 
בעולם הזה לעולם הבא כך נפרע מצדיק 
גמור על עבירה שעשה בעולם הזה ואין 

עול כשאדם נפטר מן העולם באין כל 
מעשיו ונפטרין לפניו ואומרין לו כך 

עשית ביום פלוני ואי את מאמין 
בדברים הללו והוא אומר הין והין אומרי' 

לו חתום שנאמר ביד כל אדם יחתום 
צדיק הוא הוא מצדיק את הדין והוא 

אומר יפה דנתוני וכן הוא אומר למען 
תצדק בדובריך   דבר אחר כשתפסו 

את ר' חנניא בן תרדיון נגזרה עליו גזירה 
לשרוף ספרו עליו אמרו לו גזירה נגזרה עליך 

לשרוף  ספרך קרא המקרא הזה הצור 
תמים פעלו אמרו לאשתו נגזרה על 

בעלך גזירה לשרוף ספרו עליו ועלייך 
ליהרג קראה המקרא הזה אל אמונה 

ואין עול אמרו לבתו נגזרה גזירה על 
אביך לשרוף ספרו ועל אמך ליהרג 

ועלייך לעשות מלאכה קראתה המקרא 



הזה גדול העיצה ורב העלילה אמ' ר' 
גדולים מעשים אילו שבשעת צרתן 

הצמיחו שלשה פסוקין של צידוק הדין 
מה שאין כן בכל הכתובין כיוונו שלשתן 

את לבן וצידקו עליהן את הדין עמד 
פלוסופוס על הפרכיא שלו אמ' לו אל 

תזוח דעתך ששרפת את התורה 
שמשעה שיצאת חזרה לה לבית אביה 
אמרה לו למחר אף דינך כיוצא באילו 

אמ' לו בישרתני בשורה טובה למחר יהא 
חלקי עם אילו לעולם הבא   דבר אחר

הצור תמים פעלו כשירד משה מהר סיני 
נתקבצו כל ישראל אצלו אמרו לו משה 

רבינו אמור לנו מה היה מידת הדין למעלן 
אמ' להם אני איני אומר לזכות את הזכאי 

ולחייב את החייב אלא אפילו להחליף 
בדבר אל אמונה וגומ'  שחת לו לא בניו 
מומם דור עקש ופתלתל אף על פי שהם
מליאין מומים קרויין בנים שנאמר לא 

בניו מומם דברי ר' מאיר וכן היה ר' יהודה 
אומר אין בהן מומים שנאמר לא בניו 

מומם ואומר זרע מריעים בנים משחיתים 
אם כשמשחיתין קרויין בנים אילו לא היו 

משחיתין על אחת כמה וכמה כיוצא בו 
אתה אומר חכמים המה להרע והרי דברים 
קל וחומר ומה כשהן מריעין קרויין חכמים
אילו היו מטיבין על אחת כמה וכמה כיוצא

בו אתה אומר בנים סכלים המה ולא נבונים
המה ומה כשהן סכלים קרויין בנים אילו היו 

נבונים על אחת כמה וכמה כיוצא בו אתה 
אומר ויבואו אליך כמבוא עם וישבו 
לפניך עמי ושומעין את דבריך יכול 
שומעין ועושין על אחת כמה וכמה 

משום דורש אמרו שיחתו ישראל בכל 
לוין שבתורה וכל כך למה שלא ליתן פתחון 

פה לרשעים לומר כל זמן שאנו חוטאין 
לפניו אנו מצטערין לפניו משל לאחד 

שיצא ליצלב אביו בוכה עליו ומתחבטת 
עליו וזה אומר אוי לי אבל אין זה הרוי 

הוי אלא על שיצא ליצלב וכן הוא אומר 
אוי לנפשם כי גמלו עליהם רעה דור 
עקש אמ' להם משה לישראל עקמנין 

אתם פתלנין אתם אין אתם הולכין אלא 
לאור משל לאחד שהיה בידו מקל מעוקל 

ונתנו לאומן לתקנו מתקנו באור ואם 
לאו מכוונו במעגילה ואם לאו מפסלו 
במצר ומשליכו לאור וכן הוא אומר 

ונתתיך ביד אנשים בוערים חרשי משחית 



דבר אחר אמ' להן משה לישראל במידה 
שמדדתם בה מדדתי לכם וכן הוא אומר עם 
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נבר תתבר דור עקש ופתלתיל  הליי' 
תגמלו זאת משל לאחד שהיה עומד 
וצוהב כנגד ביליוטום בשוק אמרו 

השומעין שוטה שבעולם כנגד בוליוטום 
אתה עומד וצוהב מה אם רצה להכותך 

ולקרע את כסותך ולחבשך בבית 
האיסורין את יכול לו אם היה קיטרון 
שגדול הימינו על אחת כמה וכמה אם 

היה הפתקס גדול משניהם על אחת כמה 
וכמה  ר' אומר הליי' תגמלו זאת משל 

לאחד שהיה עומד וצוהב כנגד אביו 
אמרו לו השמעים שוטה שבעולם כנגד 

מי אתה עומד וצוהב כנגד אביך שמע 
כמה עמל ויגע בך וכמה יגיעה יגע בך 
אמרו לו אם כיבדתו לשעבר צריך אני 
לכבדו עכשיו שלא יהא כותב כל נכסיו 

לאחרים כך אמ' להם משה לישראל 
אם אי אתם זוכרים ניסים וגבורות 

שעשה לכם הקב"ה במצרים הזיכרו כמה 
טובות שעתיד ליתן לכם לעולם הבא 

עם נבל ולא חכם עם נבל לשעבר ולא 
חכם לעתיד לבא   כיוצא בדבר אתה אומר 

ישראל לא ידע עמי לא התבונן ישרא'
לא ידע לשעבר עמי לא התבונן לעולם
הבא ומי גרם לישראל שיהו מנוולים 

ומטופשים שלא היו בזמן בדברי תורה 
וכן הוא אומר הלא נסע יתרם בם ימותו 

ולא בחכמה הלא הוא אביך קנך ר' 
שמעון בן חלפתא אומר משמו שאם 
היה חלש מלמעלן וגיבור מלמטן מי 

נוצח שמא את יכול לו וכל שכן שגיבור 
מלמעלן וחלש מלמטן וכן הוא אומר 

אל תבהל על פיך ולבך אל ימהר הלא 
הוא אביך קנך אמ' להן משה לישראל 

חביבין אתם לו קינינ[י]ן אתם לו ואי אתם 

ירושה לו משל לאחד שהורישו (ל)אביו עשר 
שדות ועמד וקנה שדה אחד משלו ואותה 
היה אוהב מכל שדות שהורישו אביו וכן 

מי שהורישו אביו עשר פלטריות ועמד 
וקנה פלטורא (אצלו) אחד משלו ואותו

היה אוהב מכל פלטוריות שהנחילו אביו 
כך אמ' להם משה לישראל חביבין אתם לו 
משלו קיניינין אתם לו ואי אתם ירושה לו 

קנך זה אחד משלשה שנקראו קיניין 



למקום שנאמר (יי' קנני ראשית) הלא הוא 
אביך קנך בית המקדש נקרא קיניין למקום
ואילו הן תורה נקראת קיניין למקום שנאמ'
יי' קנני ראשית דרכו ישראל נקראו קיניין 

למקום שנאמר הר זה קנתה ימינך הוא 
עשך ויכוננך היה ר' מאיר אומר כרכא 

דכולא בה כהניו מתוכו נביאיו מתוכו וכן 
הוא אומר ממנו פנה ממנו יתד וגו' ר' יהוד'
אומר עשאך כווין כוין ר' שמעון בן יהוד'

אומר הושיבך על בסיסך הלעיטך ביזת 
שבעת עממין ונתן מה שנשבע לך 

והורישך מה שהבטיחך ר' דוסתאי בן 
יהודה אומר עשאך כנונים כנונים 

מבפנים שאם תעלה אחד מהם על גב 
חבירתה אי את יכול לעמוד זכור ימות 
עולם הזהרו מה שעשיתי באנשי דור 

הפלגה מה שעשו באנשי סדום בינו שנות 
דור ודור אין לך דור שאין בו כאנשי דור

הפלגה וכאנשי סדום אלא שנידון כל 
אחד ואחד לפי מעשיו שאל אביך 
ויגדך אילו נביאין כעיניין שנאמר 

ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי 
זקיניך ויאמרו לך אילו זקינים כעיניין 

שנאמר אספה לי שבעים איש מזקני 
ישראל דבר אחר זכור ימות עולם אמ' 

להן כל זמן שהמקום מביא ייסורין הוזכרו 

כמה טובות ונחמות עתיד ליתן לכם 
לעולם הבא בינו שנות דור ודור זה דורו 

של משיח שיש בו שלשה דורות שנאמ'
יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים 
שאל אביך ויגדך למחר עתידין ישרא'

להיות רואין ושומעין כשומעין מפי 
הקודש שנאמר ואזניך תשמענה דבר 

ואומר ולא יכנף עוד מורייך זקיניך 
ויאמרו לך מה שהראתי לזקנים בהר 
כעיניין שנאמר  ואל משה אמר עלה 

אל יי'  בהנחל עליון גוים בהפרידו בני
אדם עד שלא בא אבינו אברהם כביכול 

היה המקום דין את העולם באכזריות 
חטאו אנשי דור המבול הציפן בזיקק

על פני המים חטאו אנשי מגדל פיזרן 
מסוף העולם ועד סופו חטאו סדומיים 

שטפן באש ובגופרית אבל משבא 
אבינו אברהם לעולם זכה לקבל ייסורין  

ממשמשין ובאין כעינין שנאמר ויהי 
רעב בארץ וירד אברם מצרימה מפני 

מה ייסורין מפני חובתן של ישראל 
יצב גבולות עמים בהנחל עליון גוים 



כשהנחיל הקב"ה עולם לאומות פירשה
תחומה לכל אומה ואומה כדי שלא יה(א)[ו] 

מעורבבין שילח בני גומר לגומר ובני 
מגוג למגוג ובני מדי למדי ובני יוון ליוון 
ובני תובל לתובל פירש תחומן כדי שלא 

יכנסו לארץ ישראל  יצב גבולות 
עמים דבר אחר בהנחל עליון (גון) גוים 

כשנתן הקב"ה תורה לישראל עמד וצפה 
ונסתכל שנאמר עמד וימודד ארץ ולא 

הייתה אומה בכל האומות שהייתה 
לקבל תורה אלא ישראל יצב גבולות 

עמים בהנחל עליון גוים כשהנחיל 
המקום לאומות חלקם לגיהנם שמה

אשור וכל קהלה עולם וכל המונה שמה 
נסיכי צפון כולם וכל צידונים שמה 

מדיבבל ואדום מלכיה וכל נסיכיה ואם 
תאמר מי נוטל עושרן וכבודן של 

אילו הוי אומר ישראל יצב גבולות 
עמים בהנחל עליון גוים דבר אחר 

כשהנחיל המקום מן האומות וראו הם
וכשירין שבהם בהפרידו בני אדם זה 
לוט שנאמר ויפרדו איש מעל אחיו  
  יצב גבולות עמים ר' אליעזר בנו 

של ר' יוסי הגלילי אומר הרי הוא אומ'
ששים המה מלכות ושמונים פלגשים 

ששים ושמונים הרי מאה וארבעים 
אבותינו לא ירדו למצרים אלא 

בשבעים נפש  יצב גבולות עמים  
יצב גבול עם אין כתיב כאן אלא יצב 
גבולות עמים זכו אומות ליטול שני 

חלקים כמספר בני ישראל  כי חלק יי' 
עמו משל למלך שהיה לו שדה 

ונתנה לעריסין התחילו העריסין 
נוטלין גונבין אותה נטלה מהן ונתנה 

לבניהם התחילו להיות רעים יותר מן 
הראשונים נולד לו בן אמ' להן צאו 
מתוך שלי אי איפשר שתהיו בתוכה 

תנו לי חלקי שאהיה מכירו כך כשבא 
אבינו אברהם לעולם יצא ממנו פסולת 

עשו וכל אלופי אדום חזרו להיות רעים 
יותר מן הראשונים וכשבא יעקב אבינו

לא יצא ממנו פסולת אלא נולדו כל 
בניו כשירין כמותו כעיניין שנאמר 
ויעקב איש תם יושב אהלים מהיכן 

המקום מכיר את חלקו מיעקב שנאמר 
כי יעקב בחר לו יק' כי חלק יי' עמו יעקב 

חבל נחלתו ועדיין תלי בדלא תלי אין 
אנו יודעין אם המקום בחר לו ישראל 
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לסגולתו אם ישראל בחרו להקב"ה תלמוד 
לומר ובך בחר יי' אלקיך ומניין שאף יעקב 

בחר לו ביק' שנאמר לא כאלה חלק יעקב 
כי יוצר הכל הוא וישראל חבל נחלתו יי' 

צבאות שמו יעקב חבל נחלתו אין חבל 
אלא גורל שנאמר חבלים נפלו לי 
בנעימים ויפלו חבלי מנשה עשרה 

מחבלי בני יהודה נחלת בני שמעון מה 
חבל זה משולש כך היה יעקב שלישי 

לאבות וקיבל שכר כולם כשנולד אברהם 
מהו אומר ואח לצרה יולד כשנולד 
יצחק מהו אומר טובים השנים מן 

האחד כשנולד יעקב מהו אומר והחוט 
המשולש לא במהרה ינתק ימצאהו 

בארץ מדבר זה אברהם אבינו משל 
למלך שיצא הוא וחיילותיו למדבר 

הניחוהו חיילותיו והלכו להן במקום 
הצרות במקום הגייסות במקום ליסטיות 

נתמנה לו גיבור אחד אמ' לו מלך אל 
יפל לבך עליך ואל יהא עליך אימה על 

כלום חייך שאיני מניחך עד שתכנס 
לפלטרין שלך ותישן על מיטתך 

כעיניין שנאמר ויאמר אליו אני יי' 
אשר הוצאתיך מאור כשדים 

יסובבנהו כעינין שנאמר ויאמר יי' 
אל אברם לך לך יבוננהו עד שלא בא 
אבינו אברהם לעולם כביכול לא היה 

הקב"ה מלך אלא על השמים בלבד שנא'
אלקי השמים אשר לקחני אבל משבא 

אבינו אברהם לעולם המליכו על 
השמים ועל (א) הארץ כעינין שנאמר 

ואשביעך ביי' אלקי השמים ואלקי 
הארץ יצרנהו כאישון עינו אפילו 

ביקש המקום מאבינו אברהם גלגל עינו 
היה נותן לו שחביבה לו מן הכל שנאמר 

קח נא את בנך את יחידך והלא כידוע 
שהוא בנו יחידו אלא זו נפש שנקראת 

יחידה שנאמר  הצילה מחרב נפשי מיד 
כלב יחידתי ימצאהו אילו ישראל כעינין 
שנאמר כענבים במדבר מצאתי את ישר'

ובתוהו ילל ישימון במקום הצרות 
במקום הגייסות במקום ליסטיות יסובבנהו 

לפני הר סיני כעינין שנאמר והגבלת את 
העם סביב לאמר יסובבנהו בעשר דברות 
מלמד שהיה הדיבר יוצא מפי הקודש היו 
ישראל מסתכלין בו ויודעין כמה מדרש 



יש בו וכמה הלכות יש בו וכמה קלין 
וחמורין יש בו וכמה גזירות שוות יש בו
 יצרנהו כאישון עינו הולכין שנים עשר 

מיל על כל דיבר ודיבר ולא היו נרתעין לא 
מקול הדיבר הקולות ולא מקול הלפידין  

דבר אחר ימצאהו הכל מצוי ומתוקן 
ומסופק להן במדבר באר עולה להן מן 

יורד להן שליו מצוי להן ענני כבוד 
מקיפות להן  ובתוהו ילל ישימון במקום 

הצרות במקום הגייסות במקום (הטפ')
הטנופת במקום ליסטיות יסובבנהו 

בדגלים שלשה מן הצפון ושלשה מן 
הדרום שלשה מן המזרח ושלשה מן 
המערב יבוננהו בשני מתנות מלמד 

שכשהיה אחד מן האומות פורש ידו 
לקמץ מן לא היה עולה בידו כלום למלאות 

מים מן הבור לא היה עולה בידו כלום 
יצרנהו כאישון עינו כעינין שנאמר  הנה
אנכי מפתיה והולכתיה במדבר ובתוהו 
ילל ישימון אילו ארבע מלכיות כעינין

שנאמר המוליכך במדבר הגדול והנורא 
יסובבנהו בזקנים יבוננהו בנביאים יצרנהו 

כאישון עינו משמרהו מן המזיקין 
שלא יזיקוהו כעינין שנאמר כי הנוגע 

כנוגע בבת עינו כנשר יעיר קנו מה נשר 
זה אין נכנס לקינו מיד עד שהוא מטרף 

את בניו בכנפיו בין אילן לחבירו בין סוכה 
לחבירתה כדי שיעורו בניו ויהא בהן כח 

לקבלו כך כשנגלה המקום ליתן תורה לישרא' 
לא נגלה עליהן מרוח אחד  אלא משני 
רוחות כעיניין שנאמר ויאמר יי' מסיני 

בא איזו רוח רביעית  אלוק' מתימן יבא 
יפרוש כנפיו יקחהו כעיניין שנאמר 
ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יי' 

אלקיך ישאהו על אברתו כעינין שנא'
ואשא אתכם על כנפי נשרים דבר אחר 

כנשר זה לעתיד לבא כעינין שנאמר קול 
דודי הנה (ב') זה בא יפרש כנפיו אומר 

לצפון תני ישאהו על אברתו כעיניין
שנאמר הביאו בנייך בחוצן וגומר

 יי' בדד ינחנו אמ' להן המקום לישראל 
כדרך שישבתם יחידים בעולם הזה ולא 

נהנתם מן האומות כלום כך אני עתיד 
להושיבכם לעתיד לבא ואין אחד מן 

האומות נהנה מכם כלום ואין עמו אל 
נכר שלא תהא אחד מן האומות לבא 

ולשלוט בכם כעינין שנאמר ואני יוצא 
והנה שר יוון בא ושר מלכות פרס עומד 



לנגדי אבל אגיד לך את הרשום  דבר אחר 
יי' בדד ינחנו עתיד אני להשים אתכם 
נוחלין מסוף העולם ועד סופו וכן הוא 
אומר מפאת צפון ועד פאת ים דן אחד 

יהודה אחד אשר אחד ועד גבול ים מפאת 
קדים ועד פאת ים יהודה אחד ועל גבול יהודה

מפאת קדים ועד פאת ים מנשה אחד נפתלי
אחד מה תלמוד לומר דן אחד יהודה אחד 
אשר אחד שעתידין ישראל ליטול אורך 

מן המזרח ולמערב עד רוחב עשרים 
וחמשת אלפים קנים שיע[ו]רן חמשה 

ושבעים מיל ואין עמו אל נכר שלא 
יהו בכם בני אדם שעובדין ע"ז וכן הוא אומ'
לכן בזאת יכופר עון יעקב דבר אחר יי' בדד 
ינחינו עתיד אני להושיב בנחת רוח בעולם 

ואין עמו אל נכר שלא יהו בכם בני אדם 
שעסוקין בפרגמטיא של כלום כעיניין 

שנאמר יהי פיסת בר בארץ שיהו חטין 
מוציאין גלוסקאות כמלא פיסת יד של יד 

ירעש כלבנון פריו שיהו חטין שפות זו בזו 
ונושרות סולתן בארץ ואתה בא ונוטל 

ממנה מלא פיסת זו של יד כדי פרנסתך 
ירכיבהו על במותי ארץ זו ארץ ישראל 

שהיא גבוה מכל הארצות כעינין שנאמר  
עלה נעלה וירשנו אותה ויעלו ויתורו 

את הארץ ויעלו בנגב ויעלו ממצרים ויבאו 
ארץ כנען  ויאכל תנובות שדי אילו 

פירות ארץ ישראל שקלין לאכל מכל 
פירות מכל הארצות ויניקהו דבש 

מסלע כגון סכני וחברותיה מעשה שאמ' 
ר' יהודה לבנו בסכני צא והבא לנו קציעות 

מן החבית אמ' לו אבא של דבש השקע 
ירד לתוכה ואת מעלה קציעות מתוכה 

ושמן מחלמיש צור אילו זיתים של גוש 
חלב מעשה שאמ' ר' יוסי לבנו בציפורי 
עלה והבא לנו גרוגרות מן העליה הלך 
ומצא מן העלייה שצפה בדבש חמאת 

בקר וחלב צאן זה היה בימי שלמה 
עשרה בקר מריאים ועשרים בקר רעי 
ומאה צאן עם חלב כרים ואילים היה 

בימי עשרת השבטים אוכלין כרים 
מצאן ועגלים מתוך מרבק עם חלב כליות 

חטה זה היה בימי שלמה שנאמר ויהי
לחם שלמה ליום אחד ודם ענב ישתה 

חמר זה היה בימי עשרת השבטים 
שנאמר השותים במזרקי יין דבר אחר 
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ירכיבהו על במתי ארץ זה בית המקדש 
שגבוה מכל העולם שנאמר וקמת ועלית 

ואומר והלכו עמים רבים ואמרו לכו 
ונעלה אל הר יי' ויאכל תנובות שדי 

אילו סלי ביכורים ויניקהו דבש מסלע 
אילו נסכי שמן חמאת בקר וחלב צאן 

עם חלב כרים ואילים ועתודים זו חטאת 
ועולה ושלמים ואשם ותודה וקדשים 

קלים עם חלב כליות חטה אילו סלתות 
ודם ענב תשתה חמר אילו נסכי יין 

דבר אחר ירכיבהו זו תורה שנאמר יי' 
קנני ראשית דרכו ויאכל תנובות שדי 
זו מקרא ויניקהו דבש מסלע זו משנה 
ושמן מחלמיש צור זה תלמוד חמאת 

בקר עתידין אילו קלין וחמורין וגזירות
שוות ותשובות עם חלב כליות חטה  
הלכות שהן גופה של תורה ודם ענב 
תשתה חמר אלו ההגדות שמושכות 
לב אדם כיין  דבר אחר ירכיבהו זה 
העולם הזה שנאמר יכרסמנה חזיר 

מיער ויאכל תנובות שדי אילו ארבע 
מלכיות ויניקהו דבש מסלע אילו 

מציקין שהחזיקו בה בארץ ישראל 
והם קשין להוציא מהן פרוטה כצור 

למחר הרי ישראל יורשין נכסיהם והם 
עריבים להם כשמן ודבש דבר אחר
חמאת בקר אילו הפיקטין והגמונין 

שלהן עם חלב כרים אילו כלי ריקין 
שלהם ואילים אילו בני פוקרין שלהם 

בני בשן ועתודין אילו קוטרינון
שממנין מבין שניהן ועתודין אילו 

סרק נידקין שלהן עם חלב כליות חטה 
אילו מטרניות שלהם ודם ענב תשתה 

חמר אילו ישראל של מחר יורשין 
נכסיהם ועריבין שלהם כשמן ודבש

דבר אחר כליות חטה עתידה כל חטה 
וחטה להיות כשתי כליות של שור גדול 

משקל ארבע עשרה ליטרין בציפורי 
ואל תתמה בדבר הסתכל בראשי לפתות 

מעשה ושקלו ראש של לפת שלשים 
ליטרין בציפורי ומעשה וקינן בראש 

הלפת ומעשה בשיחין בקלח של חרדל 
שהיו בו שלשת כורין ונפשח אחד מהן 

וסיככו בו סוכת יוצרין וחבטו ומצאו בו 
תשע קבין חרדל אמ' ר' שמעון בר ?ז?לפותא 

מעשה בקלח של כרוב שהיה בתוך שלנו 
והייתי עולה ויורד בו כעולה ויורד בסולם 
ודם ענב תשתה חמר שלא תהו יגיעין לא 



לדרוך ולא לבצור אלא את מביאה בעגלה 
וזוקפה בזוית ומסתפק והולך כשותה והולך 

מן הפיתוס   וישמן ישורון ויבעט לפי 
שבע הן רואין וכן את מוצא באנשי 

דור המבול שלא מרדו לפני המקום אלא 
מתוך מאכל ומתוך משקה ומתוך שלוה 

מה נאמר בהם (שלום) בתיהם שלום מפחד 
וגומ'   ברייתא באלה הדברים וכן 

מצינו באנשי סדום שלא מרדו לפני 
המקום אלא מתוך מאכל ומתוך משקה 

ומתוך שלוה וכן מצינו באנשי מגדל
שלא מרדו לפני המקום מתוך מאכל
ומתוך משקה ומתוך שלוה מה נאמר

בהן ויהי כל הארץ שפה אחת וגו' וכן 
מצינו באנשי סדום שלא מרדו לפני 

המקום אלא מתוך מאכל ומתוך משקה
ומתוך שלוה   באלה הדברים  וכן 

הוא אומר חי אני נאם יי' אם עשתה 
סדום אחותך היא ובנותיה וכן את מוצא 

באנשי מדבר שלא מרדו לפני המקום 
אלא מתוך מאכל שנאמר וישב העם 

לאכל ושתה מה נאמר בהן סרו מהר מן 

הדרך אמ' לו הקב"ה למשה לך אמור 
להם לישראל כשאתם נכנסין לארץ אי
אתם עתידין למדור אלא מתוך אכילה 
ושתייה שנאמר כי אביאנו אל האדמה 
אשר נשבעתי לאבותם זבת חלב ודבש 

ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלקים 
אחרים אמ' להם משה לישראל 

כשאתם (עתידין) נכנסין לארץ אי אתם 
עתידין למדור אלא מתוך אכילה 

ושתיה ומתוך שלוה שנאמר פן תאכל 
ושבעת ובקרך וצאנך ירביון מה נאמר 

בהן ורם לבבך ושכחת את יי' אלקיך וגו' 
וכן אתה מוצא (בעשרת השבטים) בבניו 

ובבנותיו של איוב שלא באת להן 
פורענות אלא מתוך אכילה ושתייה 

ומתוך שלוה שנאמר עוד זה מדבר וזה 
בא ויאמר בניך ובנותיך אכלים ושתים 

יין וכתיב והנה רוח גדולה וכן אתה 
מוצא בעשרת השבטים שלא גלו אלא 
מתוך אכילה ושתיה ומתוך שלוה שנא'

השכבים על מיטת שן  השותים במזרקי 
יין לכן עתה יגלו בראש גולים וכן אי

אתה מוצא בימות המשיח שאין 
עתידין למדור אלא מתוך אכ[י]לה ושתיה 

ומתוך שלוה מה נאמר בהן וישמן 
ישורון ויבעט  משל לאחד שהיה לו 



עגל והיה מפשפשו ומגרדו ומאכילו 
כרשינין בשביל שיהא חורש בו 

כשהגדיל העגל נתן בעליו עליו עול 
וקורטע ופסק את הסמניינין וכן 

הוא אומר מוטות עץ שברת ועשית 
תחתיהן מוטות ברזל שמנת בימי 

ירבעם עבית בימי אחאב כסית הכל 
בימי יהוא דבר אחר שמנת בימי 

אחז עבית בימי מנשה כסית הכל בימי 

צדקיהו  שמנת עבית כסית כאדם ששמן 
מבפנים עושה כסלים מבחוץ כן הוא אומ'

כסה פניו בחלבו ויעש פימה עלי כסל 
דבר אחר שמנת עבית כסית אילו שלשה 

דורות שלפני ימות המשיח שנאמר ותמלא 
ארצו כסף וזהב וגומ' ותמלא ארצו 

אלילים ויטש אלוה עושהו נטה שמים 
ויסד ארץ כי שתים רעות עשה עמי אותי 

עזבו אמ' להם הקב"ה במידה שמדדתם בה 
מדדתי לכם עזבתי את ביתי נטשתי את 

נחלתי ויטש משכן שילה כי עמך בית 
ישראל  ויטש אלוק' עשהו שנאמר 

ויביאני אל החצר הפנימית והנה בפתח 
השער כעשרים וחמשה איש אחריהם 

אל היכל יי' ר' דוסתאי בר' יהודה אומר 
אל תהי קורא וינבל אלא וינבל צור 

ישועתו יקניאוהו בזרים כעיניין שנאמ'
אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא 

כבודך שהלכו ועשו דברים של זרות וכן הוא 
אומר עם אם אסא המלך ויסירה מגבירה 

אשר עשתה מפלצת לאשירה בתועבות 
יכעיסוהו זה משכב זכור וכן הוא אומר 

ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה 
היא ואומר קדש היה בארץ וגו'  

יזבחו לשדים לא אלוה' אילו הן שעובדין 
לחמה וללבנה לכוכבים ולמזלות דברים 
שהן צורך העולם והנייה לעולם בהן לא 

הייתה קנאה כפולה אילו הן שעובדין 
לדבר שאין מטיבין להם אלא מריעין 

להם לשידים מה דרכו של שד נכנס לאדם 
וכופה אותו אלקים לא ידעום שאין 

אומות מכירות אותן חדשים מקרוב באו 
שכל זמן שהיה אחד מן האומות רואה 

אותו אמ' צלם הו יהודי הוא זה וכן הוא 
אומר כאשר מצאה לממלכות האליל
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לכל באי העולם לא שערום אבותיכם שלא 



עמדה שערת אבותיכם בפניהם דבר 
אחר לא שערום אבותיכם לא שיערום 

אבותיכם לידע אם יש בהן צורך אם לאו 
דבר אחר לא שערום אבותיכם אל 

תהי קורא לא שערום אלא לא שעום 
אבותיכם אף על פי שמזבחין להן ומקטרין 

להן לא יריאין מהן וכן הוא אומר ואל 
קין ואל מנחתו לא שעה  צור ילדך 

תשי אמ' להן הקב"ה עשיתם אותי כילו 
שאני מבקש לילד אילו הייתה חיה יושבת 

על המשבר לא היתה מצטערת כעינין 
שנאמר [... עד משבר ... חולה ומבכירה ... מצטערת שנאמר] כי קול כחולה שמעתי צרה 

כמבכירה אילו היו שנים במעיה לא היתה 
מצטערת כעיניין שנאמר ויתרוצצו 

הבנים בקרבה אילו היה זכר שאין דרכו 
לילד ומבקש לילד לא היה צער כפול 
ומכופל כעינין שנאמר שאלו נא וראו 
אם יולד זכר  צור ילדך תשי שכחתם 
אותי בזכות אבותיכם וכן הוא אומר 

הביטו אל (אברהם) צור חוצבתם וגומ' הביטו 
אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם  
דבר אחר צור ילדך תשי כל זמן שאני 

מבקש להטיב אתם מתישין כת של מעלה 
עמדתם על הים אמרתם זה אלי ואנויהו 

בקשתי להיטיב לכם חזרתם ואמרתם 
נתנה ראש ונשובה מצרימה עמדתם על

הר סיני אמרתם כל אשר דבר יי' נעשה 
ונשמע בקשתי להיטיב לכם חזרתם בכם 

ואמרתם לעגל אלה אלקיך ישראל הוי 
כל זמן שאני מבקש להטיב לכם אתם 

מתישין כח של מעלן  ותשכח אל 
מחולליך ר' מאיר אומר אל שהחיל בך אל 

שנצטער בך כעיניין שנאמר חיל כיולדה 

ר' יהודה אומר עשאך מחילין מחילין 
דבר אחר ותשכח אל מחולליך אל שהחיל (בך)

שמו עליך מה שלא החיל שמו על כל 
אומה ומלכות וכן הוא אומר אנכי יי' אלקיך 

ר' נחמיה אומר שעשאך חולין על כל באי 
העולם בשעה שאי אתה עושה בתורה וכן 

הוא אומר קול יי' על המים וגומ' עד קול יי' 
יחולל אילות  דבר אחר ותשכח אל 

מחוללך אל שמוחל לך על כל עונותיך 
וכן הוא אומר וירא יי' וינאץ ר' יהודה אומ'

מה שהנאים לו מנאצין לפניו ר' מאיר 
אומר מכעס בניו ובנותיו והרי דברים קל 

וחומר ומה בזמן שמכעיסין קרוין בנים 
אילו לא היו מכעיסין על אחת כמה וכמה 

ויאמר אסתירה פני מהם א' הקב"ה 



הריני מסלק שכינתי מבניהם אראה מה 
אחריתם אדע מה בסופהון  דבר אחר 
הריני מוסרן ביד ארבע מלכיות שיהו 
משעבדין אותן כי דור תהפוכות המה 

הפכפכנין הם פורנין הם בנים לא אמון 
בם בנים אתם שאין בכם אמונה עמדתם 
לפני הר סיני ואמרתם כל אשר דבר יי' 

נעשה ונשמע אף אני אמרתי אלקים 
אתם כיון שאמרתם לעגל אלה אלקיך 
ישראל אף אני אמרתי לכם אכן כאדם 

תמותון הכנסתי אתכם אל ארץ אבותיכם
ובניתי לכם בית הבחירה אמרתי אל תהו 

גולים [ממנו] לעולם כיון שאמרתם אין לנו חלק 
בדוד אף אני אמרתי לכם וישראל גלה 
יגלה מעל אדמתו ר' דוסתאי בן יהודה 

מ]ו[ן בם אלא  אומר אל תהי קורא לא א2
לא אמן בם שלא היו רוצין לענות אמן 
אחר הנביאים בשעה שמברכין אותם 

וכן הוא אומר למען הקים יי' את השבועה 
אשר נשבע יי' לאבותינו לתת לנו ארץ זבת 

חלב ודבש ולא היה אחד מהן שפתח פיו 
ועונה אמן עד שבא ירמיהו וענה אמן 

שנאמר ואען ואמר אמן יי'  הם
קנאוני בלא אל יש לך אדם העובד 

לצלם דבר הרואה אותו אבל הן עובדין 
לבבואה ולא לבבואה בלבד אלא להבל 
זה שעולה מן הקדירה שנאמר כעסוני 
בהבליהם  ואני אקניאם בלא עם אל 
תיקרי בלא עם אלא בלויי עם אילו 

הבאין מבין האומות ומלכיות ומוציאין 
אותן מתוך בתיהן  דבר אחר אילו 

הבאין מברברניא וממטרניא ומהלכין 
ערומין בשוק אין לך אדם בזוי ופגום 
בעולם אלא המהלך ערום בשוק בגוי 

נבל אכעיסם אילו המינין וכן הוא 
אומר אמר נבל בלבו אין אלקים  כי 
אש קדחה באפי כשהפורענות יוצאה 

מן העולם אינה יוצאה אלא באף 
ומניין אף בתוך גהינם שנאמר ותוקד 

עד שאול תחתית   ויבולה זו ארץ ישרא'
 ותלהט מוסדי הרים זו ירושלם כעיניין 

שנאמר ירושלם הרים סביב ויי' סביב 
לעמו מעתה ועד עולם  דבר אחר 

ותאכל ארץ ויבולה זה העולם ותלהט 
מוסדי הרים אילו ארבע מלכיות ואשא 
עיני ואראה והנה ארבע מלכיות יוצאין

מן שני ההרים וההרים הרי נחשת
אספה עלימו רעות הרים מכניס (ומוציא)



ומביא עליהן כל הפורעניות כולן כאחת 
דבר אחר אסוף עלימו רעות אין 
כתיב כאן אלא אספה שיהו כל 

הפורעניות כלות והם אינן כלים וכן הוא
אומר חציי אכלה בם חיציי (אכלה בם) [יכלו]

אותם אין כתיב כאן אלא חציי אכלה 
בם חיציי כלים והם אינן כלין דבר 

אחר חציי אכלה בם אילו חצי הרעב 
וכן הוא אומר בשלחי את חיצי הרעב 

הרעים בהם מזי רעב ולחומי רשף 
שיהו מוכאבין ברעב ומושלכין בחוצות 
וכן הוא אומר והעם אשר המה נבאוים 

לכם יהיו מושלכים בחוצות ירושלם 
וקטב מרירי לפי דרכך את למד שכל מי 

שהשד בו מורר  ושן בהמות אשלח
בם אל תיקרי ושן בהמות אלא ושן בהם 

אשר בם שיהו מתחממין ומתחזרין על 
כל עבירות דבר אחר שיהא אחד 
מתחמם ומושך עצמו ומעלה ומת 
והולך בם וכבר אמרו מעשה היה 

שהרחילין נושכין וממיתין עם חמת 
זוחלי עפר שהיו מוזלחין בעפר ר' אומר 

אילו שאין עכינין שאין שלטונן 
אלא בעפר  מחוץ תשכל חרב מיכן 
אמרו בשעת מלחמה כנס את הרגל 

בשעת רעב פזר את הרגל וכן הוא אומר 
אם יצאתי השדה והנה חללי חרב ואם 
באתי העיר והנה תחלואי רעב ואומר 
אשר בשדה בחרב ימות ואשר בעיר 

רעב ודבר יאכלנו  ומחדרים אימה 
היה רואה את החרב שהיא באה לשוק 

אם יכול לברוח ולהמלט ממנה או חדרי 
לבו נופקין עליו ומת והולך בה  דבר 

אחר מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה 
על מה שעשו בחוצות שנאמר כי 

מספר עריך היו אלקיך יהודה ומחדרים 
אימה על מה שעשו בחדרי חדרים וכן 

הוא אומר אשר זקני בית ישראל 
עושים בחשך ואומר עזב יי' את הארץ 

ואין יי' רואה גם בחור גם בתולה הא ותרה 
לאילו אלא יונק עם איש שיבה וכן הוא 

אומר כי גם איש עם אשה ילכדו זקן עם 
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מלא ימים דבר אחר אתם גרמתם לי 

לשלוח יד בבחירי וכן הוא אומר ויען 
יהושע בן נון משרת משה מבחוריו 

גם בתולה מלמד שהיו מנוקין מן החטא 



כבתולה זו שלא טעמה טעם חטא יונק 
שהיו מניקין דברי תורה כיונק זה שיונק 

חלב מדדי אמו עם איש שיבה אל תהי 
קורא איש שיבה אלא איש ישיבה 

מלמד שהיו כולן ראוין לישב בישיבה 
וכן הוא אומר הלא גיבורים עשו 

מלחמה וכי מה גבורה עושים בני אדם 
המ(ל)הלכין בגולה ומה מלחמה עושין בני 

אדם זקיקין בזיקין נתונין בשלשלאות 
אלא הכל (ה)גיבורים גיבורי מלחמתה 

של תורה וכן הוא אומר ברכו יי' מלאכיו 
גיבורי כח עושי דברו עושי מלחמה 
שהיו נושאין ונותנין במלחמתה של 

תורה וכן הוא אומר על כן יאמר בספר 
מלחמות יי'  ואומר והחרש והמסגר 

אלף חרש מדבר והכל שותקין 
והמסגר הכל יושבין לפניו ולמידין 

הימינו אחד פותח ואחד סוגר לקיים 
מה שנאמר ופתח ואין סוגר וסוגר 

ואין פ[ו]תח אמרתי אפאיהם 
אמרתי באפי איה הם  אשביתה 

מאנוש זכרם אמר לא יהו בעולם 
אבל מה אעשה להם לולי יי' שהיה לנו 

יאמר נא ישראל לולי יי' שהיה לנו 
בקום עלינו אדם לולי ויאמר להשמידם
לולי משה בחיריו לולי כעס אויב אגור 

מי גרם לי ליפרע מאילו כעס של 
אומות שהיה כנוס לתוך מיעיהם 
אגור אין אגור אלא כנוס שנאמר 
דברי אגור בן יקא ישימות עלימו 

ירדו חיים שאול וגומ' פן ינכרו צרימו
 

בשעת צרתן של ישראל אומות העולם 
מנכרין אותן ועושין אותן כאילו אין 

מכירין אותן בעולם וכן מצינו כשבקשו 
לברוח כלפי צפון היו מכירין אותן שנא'

כה אמ' יי' על שלשה פשעי (ישראל) צר 
בקשו לברוח כלפי דרום והיו מסגירין 

אותן שנאמר כה אמ' יי' על שלשה 
פשעי עזה בקשו לברוח כלפי מזרח והיו 

מסגירין אותן שנאמר כה אמ' יי' על 
שלשה פשעי דמשק בקשו לברוח כלפי 

מערב והיו מסגירין אותן שנאמר 
משא בערב בשעה טובתן של ישראל 

אומות העולם מכחשין להם ועושין 
אותן כאילו הן אחים וכן עשו אמ'

ליעקב ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי
לך אשר לך וכן חירם אמ' לשלמה מה 

הערים האלה אשר נתת לי אחי לא 



כמות שאמרו אותן השוטים אלא 
בחזקתנו לקחנו לנו קרנים  כי גוי אבד 

עצות המה ר' יהודה דורשו כלפי ישראל 
ר' נחמיה דורשו כלפי אומות העולם ר' 

יהודה דורשו כלפי ישראל איבדו ישרא' 
עיצה טובה שניתנה להן ואין עצה 

אלא תורה שנאמר לי עצה ותושיה 
ואין בהן תבונה אין בהן אחד שיסתכל 

ויאמר אמש אחד ממנו רודף מן 
האומות אלף ושנים רבבה אם לא כי 

צורם מכרם ר' נחמיה דורשו אומות שבע 
מצוות שנתתי להן אין בהן תבונה אין 
בהן אחד שיסתכל ויאמר עכשיו אחד 

ממנו רודף מישראל אלף ושנים 
ינוסו רבבה לימות המשיח אחד מישר'

רודף ממנו אלף ושנים יניסו רבבה אם 
לא כי צורם מכרם מעשה בפולמוס 

שביהודה שרץ דיקריון אחד אחר בן 

ישראל בסוס להורגו ולא הגיעו עד שלא 
יגיעו יצא נחש וכרך לו על עקיבו אמ' לו 
בבקשה ממך אמור לפלוני דבר אחר לא 
תהי סבורין לומר שאנו גיבורים ונמסרו 

בידינו אם לא כי צורם מכרם לו חכמו 
ישכילו זאת אילו נסתכלו ישראל בדברי 
תורה שניתנה להם לא שלטה בהן אומה 
ומלכות ומה אמרה להן קבלו עליכם עול
מלכות שמים והכריעו זה את זה ביראת 

שמים והתנהגו זה עם זה בגמילות חסדים 
איכה ירדוף אחד אלף אם לא 

עשיתם את התורה היאך אני עושה 
הבטחתכם הייתם מבקשים שיהא אחד 

מכם רודף אלף או שנים יניסו רבבה 
עכשיו אחד מן האומות רודף מכם אלף 

ושנים יניסו רבבה  אם לא כי צורם מכרם 
איני מסגיר אתכם על ידי עצמי אלא 

על ידי אחרים וכבר היה מעשה שהזבובין 
מסרו אותן ביהודה ר' חנינה איש טבעון 
אמ' משל לאחד שאמר לחבירו עבד קרי 
אני מוכר לך אבל אני איני כן מוכר אני 

מיד ומסגיר אני מיד אתכם כטמיאין 
ביד טהורין ומניין שאין מסגירין אלא 

טמא שנאמר והסגיר הכהן את הנגע 
שבעת ימים שנית כי לא כצורנו צורם 

לא כתוקף שאתה נותן לנו אתה נותן להם 
כשאתה נותן את התוקף מתנהגין עמנו 
במידת אכזריות הורגין ממנו וצולבין 
ממנו ושורפין ממנו ואויבינו פלילים 

כבר כתבת שאויב לא דן ולא מעיד והוא 



לא אויב לו יעידנו  ולא מבקש רעתו 
ידינינו אתה מנית עלינו אויבים עדים 
ודיינין  כי מגפן סדום גפנם ר' יהודה 

דורשו כלפי ישראל ר' נחמיה דורשו כלפי 
אומות העולם ר' יהודה אומר וכי מגפנה 

של סדום אתם או ממטעה של עמרה 
והלא אי אתם אלא ממטע שנאמר 

ואנכי נטעתיך שורק כולו זרע אמת 
ענבימו עינבי רוש בניו של אדם אתם 
שקנס עליכם מיתה ועל כל תולדותיו 

הבאים אחריו עד סוף כל הדורות 
אשכלות מרורות למו שהגדולים שבכם 

מי[ר]תן פרוסה בהן כאשכול אין אשכול אלא 
גדול שנאמר אין אשכול אלא לאכול 

בכורה אומר חמת תנינים יינם שהחסידים 
והכשירים שבכם חמתן כתנינים וראש 
פתנים אכזר אלא שהראשונים שבכם 

כפתן הזה אכזרי  דבר אחר חמת 
תנינים יינם המתונים יראי חטא שבכם 
חמתן כתנינים וראש פתנים אכזר שהן
הראשונים שבכם כפתן הזה ר' נחמיה 
דורשו כלפי אומות העולם אמ' בוודאי

מגפנם של סדום אתם וממטעה של 
עמורה אתם תלמידיו של נחש הקדמוני 

אתם שהטעה את אדם ואת חוה 
אשכלות מרורות למו 

שהגדולים שבכם אין אשכול אלא 
גדול שנאמר  אין אשכול ל?ש?כל בכורה 

איותה נפשי  הלא הוא כמוס עמדי ר' 
אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אומר כוס 

שהיה כמוס ומחוסר יכול דוחה תלמוד 
לומר  חמר יכול שאין בו אלא חציו תלמ'

לומר מלא מסך יכול שאין חסר אפילו 
טיפה אחת תלמוד לומר ויגר מזה מאותה 

טיפה שתו ממנה אנשי דור המבול 
ואנשי דור הפלגה ואנשי סדום ועמורה 

ופרעה וכל המונו סיסרא וכל חילו סנחריב 
וכל אגפיו נבוכד נצר וכל חילו ומאותה 

טיפה עתיד(ה)[ין] לשתות כל באי העולם עד 
סוף כל הדורות וכן הוא אומר ועשה יי' 

צבאות לכל העמים בהר ההוא משתה 
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שמנים משתה שמרים שמנים ממחין 

שמרים מזוקקין ובלע המות לנצח ומחה
יי' אלקים דמעה מעל כל פנים וחרפת
עמו יסיר מעל כל הארץ כי פי יי' דבר

יכול שירים שאין בהן צורך או שמנים 



שיש בהן צורך תלמוד לומר שמנים 
ממחין שמרים מזוקקין שמנים 

שאין בהן כלום דבר אלא פקטים וכן 
הוא אומר כוס זהב בבל ביד יי' ואומר 

כוס אחותך תשתי העמוקה והרחבה 
תהיה שחוק מה וללעג מרבה להכיל מה דרכו 

של זהב לאחר שנשבר יש לו רפואה 
כך כשתפסוק פורענות מן האומות 

עתידה לחזור להן וכשמגיע אצל ישרא'
מהו אומר ושתית אותה ומצית ואת 

חרישה תגרמי מה דרכו של חרש (א') 
לאחר שנשבר אין לו רפואה כך 

כשתפסוק (מן) הפורענות מן האומות
אין עתידה לחזור להן  חתום  

באוצרותי מה אוצר זה חתום ואין 
מגדל פירות כך מעשיהם של ישראל

אין מגדלין פירות אם אמרת כן 
מאבדין את העולם וכן הוא אומר 

אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו 
אבל מעשיהם של צדיקים מגדלין 
פירות ופירי פירות  שנאמר אמרו 

צדיק כי טוב כי פרי מעלליהן יאכלו 
דבר אחר מה אוצר זה חתום ואין 

חסר כלום כך צדיקים לא נטלו כלום 
משלהם בעולם הזה ורשעים לא נטלו 

כלום משלהם בעולם הזה שנאמר הלא 
הוא כמוס עמדי אימתי אילו ואילו 

נוטלין למחר כשתבא גאולה  שנאמר 
לי נקם ושלם אני בעצמי פורע מהן איני 
פורע מהן לא על ידי מלאך ולא על ידי 

השליח כעיניין שנאמר ועתה לך 
ואשלחך אל פרעה ואומר ויצא מלאך 

יי' ויך במחנה אשור לי נקם ואשלם 
אין כתיב כאן אלא לי נקם ושלם משלם 

אני מעשיהם שעשו אבותיהם לפני 
בעולם הזה ואומר לא אחשה כי אם 

שילמתי (וע') אל חיקם ואומר ושלמתי 
ראשונה משנה עוונם וחטאת' על חללם 

את אדמתם  לעת תמוט רגלם כעיניין 
שנאמר תרמסנה רגל כי קרוב יום אידם 

אמ' ר' יוסי את מי שאמ' בהן כי קרוב יום 
אידם הרי פורעניות ממשמשות ובאות

(כי קרוב יום אידם אמ' ר' יוסי) מי שנא'
בהן ומרוב ימים יפקדו על אחת כמה 

וכמה וחש עתידות למו כשהמקום 
מביא עליהם פורענות על האומות 

מרעיש עליהם את (האומות) העולם 
שנאמר יעופו כנשר חש לאכל ואומר 



האומרים ימהר יחישה מעשהו למען 
נראה וכשהמקום מביא ייסורין על 

ישראל אין ממתין להם הא כיצד 
מוסרן לארבע מלכיות שיהו משעבדין 

בהן וכן הוא אומר אל תירא כי אתך אני  
להושיעך ולהצילך כי ידין יי' עמו 

כשהמקום דן את האומות שמחה היא 
לפניו שנאמר כי ידין יי' עמו ועל עבדיו 

יתנחם וכשהוא דן את ישראל כביכול 
יש תהות לפניו ואין תהות אלא נחמה 
שנאמר כי נחמתי כי עשיתים ואומר 

נחמתי כי המלכתי את שאול למך
כי יראה כי אזלת יד כשרואה את הכל 

מהלכין לפניו כשתכלה בגולה דבר אחר 
כשנתייאשו מן הגאולה כשתכלה פרוטה 

מן הכיס שנאמר וככלות נפץ יד עם קודש 
תכלינה כל אלה דבר אחר כי 

יראה כי אזלת יד כשרואה שאין בהן אדם 
שמבקש עליהם רחמים כמשה שנאמר 

ויאמר להשמידם לולי משה בחירו  דבר 
אחר כי יראה כשהוא רואה שאין בהם

בני אדם שמבקש עליהם רחמים כאהרן 
שנאמר ויעמד בין המתים ובין החיים 

דבר אחר כי יראה כשהוא רואה שאין 
בהן בני אדם שמבקש עליהם רחמים 

כפנחס שנאמר ויעמד פנחס ויפלל 
דבר אחר כי יראה ואין עוזר לישראל  

ואמר אי אלקימו ר' יהודה דורשו 
כלפי ישראל ר' נחמיה דורשו כלפי אומות

העולם ר' יהודה אומר ישראל שאומרי' 
להן לאומות העולם היכן הפקטין 

והגמונין שלכם  אשר חלב זבחימו 
יאכלו שהיו נותנין להן אפסוניות 

ועושין להן דונא טובא ומעלין להן 
מלניא  יקומו ויעזרוכם יקומו ויעזרו 

אתכם אין כתיב כאן אלא יקומו 
ויעזרוכם ר' נחמיה אומר טיטוס בן 

אשתו של אספסיינוס נכנס לבית קדשי 
הקדשים וגידר שתי הפרכות בסייף ואמ' 

אם אלוק' הוא יבא וימחה אשר חלב 
זבחימו יאכלו אמ' הללו משה הטען 

ואמ' להם בנו לכם מזבח והעלו עליו 
עולות והסכו לכם נסכים כעיניין שנאמ'

ואת הכבש אחד תעשה בבקר יקומו 
ויעזרוכם יהי עליכם סתרה על הכל הוא 

מוחל על חילול השם הוא פורע מיד  
ראו עתה כי אני אני הוא ואין אל' עמדי

אני אמית ואחיה ראו עתה כי אני



הוא זו תשובה לאומר אין רשות 
בשמים האומר אין רשות בשמים 

משיבין אותו ואומרין לו אין אלקים 
עמדי או שמא אין יכול לא להחיות 

ולא להמית לא להרע ולא להטיב תלמוד 
לומר ראו עתה כי אני אני הוא וגו' אני

אמית ואחיה וגו'  כה אמ' יי' מלך 
ישראל וגואלו יי' צבאות אני ראשון 

ואני אחרון אני אמית ואחיה זה שניתן 
להן רמז לתחיית המתים אני אמית 

ואחיה  תמות נפשי נפשי מות ישרים 
יחי ראובן ואל ימות יחיינו מיומים כי
שומע אני מיתה באחד וחיים באחד 

תלמוד לומר מחצתי ואני ארפא כדרך 
(שמנה) [שמכה] ורפואה באחד כך מיתה וחיים 

באחד ואין מידי מציל את אבות 
מצילין את הבנים לא אברהם את 

ישמעאל ולא יצחק מציל את עשו אין לי 
אלא אבות שאין מצילין את הבנים 
אחין את אחין תלמוד לומר אח לא 
פדה יפדה איש לא יצחק מציל את 
ישמעאל ולא יעקב מציל את עשו 

ואפילו נותנין לו כל ממון שבעולם אין 
נותנין לו כיפרו שנאמר אח לא פדה 

יפדה  איש ולא יתן לאלקים כופרו ויקר 
פדיון נפשם וגו' יקרה היא נפש זו 

שכשאדם חוטא בה אין לה תשלומין 
כי אשא אל שמים ידי ואמרתי 

חי אני לעולם כשבראו המקום לא 
בראו אלא במאמר ולא בשבועה ומי 

גרם לי לישבע מחוסרי אמנה הן גמרו 
לי לישבע שנאמר ואשא ידי להם 

להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגוים
ואמרתי חי אני לעולם שלא כמידת 

הקב"ה מידת בשר ודם מידת מידת בשר ודם 
היפטקי נכנס לתוך הפרכיא שלו אם 

יכול ליפרע מ(אי)[יד]פסקי ואם לאו אין 
יכול ליפרע אבל מי שאמר והיה העולם 

אינו כן אם אינו נפרע מן החיים הוא

380
נפרע מן המתים אם אינו נפרע (מן הע')

בעולם הזה נפרע לעולם הבא אם 
שנותי ברק חרבי כשפורענות יוצאה 

מלפניי קלה היא כברק אף על פי 
ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי 

הרי אחד ולמשנאי אשלם שנים 
דבר אחר אשיב נקם לצרי אילו כותיים 



שנאמר וישמעו צרי יהודה ובני' כי בני
הגולה בונים היכל ולמשנאי אשלם 

אילו המינין וכן הוא אומר הלא
 משנאיך יי' אשנא ומתקוממיך 

אתקוטט תכלית שנאתם לאויבים היו
לי אשכיר חצי מדם וכי היאך איפשר 
לחיצים שישתכרו מדם אלא הרי אני 

משכיר אחרים ממה שחיצי עושין
וחרבי תאכל בשר וכי היאך איפשר 

לחרב שתאכל בשר אלא הרי אני 
מאכיל אחרים ממה שחרבי עושה 

כעינין שנאמר ואתה בן אדם אמור 
לצפור כל כנף ולכל העוף השמים

הקבצו ובאו אל זבחי אשר אני זובח
ואכלתם לחם לשבעה ושתיתם דם 

(לזיכרון) לשיכרון בשר גיבורים תאכלו
ודם נשיאי הארץ תשתו ושבעתם על 
שולחני חלב ודם חרב ליי' מלאה דם 

הו[ד]שנה מחלב למה כי זבח ליי' בבצרה 
מדם חלל ושביה ממה שעשו בשבי

עמי וכן הוא אומר והיו שבים לשוביהם 
מראש פורענות על האומות אין מביאין 
עליהן שלהן אלא שלהן ושל אבותיהן 

מאברהם ואילך  דבר אחר מראש 
פרעות אויב מה ראו (כל הפורעניות) 
לתלות בראשו של פרעה מפני פרעה

הוא תחילה ששיעבד את ישראל  

הרנינו גוים עמו למחר כשהמקום מביא 
גאולה לישראל אומות העולם מתרגזין 

לפניו ולא זו תחילה להם כבר רגזו מקדם 
כעיניין שנאמר שמעו עמים ירגזון 

דבר אחר הרנינו גוים עמו שעתידין 
אומות העולם להיות מקלסין לפני ישרא'

שנאמר הרנינו גוים עמו ומניין שאף 
שמים וארץ שנאמר רנו שמים כי עשה 

יי' ומניין אף הרים וגבעות שנאמר 
ההרים והגבעות יפצחו לפניהם רינה 
ומניין אף האילנות שנאמר וכל עצי 

השדה ימחאו כף ומניין אף אבות 
ואימהות שנאמר ירונו יושבי סלע 

כי דם עבדיו יקום ונקם שתי נקימות 
נקם על הדם וג' ונקם על החמס ומניין 

אתה אומר שכל חמס שחמסו אומות 
העולם את ישראל מעלה עליהם 

כאילו דם נקי שפכו שנאמר וקבצתם 
את כל הגוים והורדתים אל עמק 

יהושפט ונשפטתי אתם שם מצרים 
לשמה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה



מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי 
בארצם באותה שעה ויהודה לעולם 
תשב וגומר ונקיתי דמם לא נקיתי 
וכפר אדמתו עמו מניין אתה אומר

שהריגתן של ישראל ביד אומות העולם 
כפרה היא להן לעולם הבא שנאמר 

מזמור לאסף אלקים באו גוים נחלתך 
וגומ' שפכו דמם כמים דבר אחר וכפר 

אדמתו עמו מניין אתה אומר 
שירידתן של רשעים בגהינם כפרה 

היא לישראל לעולם הבא שנאמר ונתתי 
כופרך מצרים מאשר יקרת בעיני נכבדת 

ואני אהבתיך ואתן אדם תחתיך היה ר'
מאיר אומר כל היושב בארץ ישראל 

ארץ ישראל מכפרת עליו שנאמר העם 
היושב בה נשוא עון ועדן דבר תלי בדלא תלי 

כי מלאה הארץ אשר מקדוש ישראל ועדין
דבר תלי בדלא ועדיין אין אנו יודעין 

אם פורקין עוונותיהן עליה אם נושאין את
עוונותיהן כשהוא אומר וכפר אדמתו עמו 

הוי פורקין עונותיהן עליה ואין נושאין 
עליה וכן היה ר' מאיר אומר כל הדר בארץ 
ישראל וקורא קרית שמע שחרית וערבית 

ומדבר בלשון הקדש הרי הוא בן העולם 
הבא אמרת גדולה שירה שיש בה עכשיו 

ויש בה לשעבר ויש בה לעתיד לבא ויש בה 
לעולם הזה ויש בה לעולם הבא  

  סליק שירתא
ויבא משה נאמר כאן ויבא משה נאמר 

להלן ויבא משה אי איפשר לומר שכבר 
נאמר וילך משה ואי איפשר לומר וי(ל)[ב]א משה 

שכבר נאמר ויבא משה אמור מעתה בא 
דייתוכוס שלו והרשות נתונה ביד אחר 
וידבר משה את כל דברי השירה הזאת 

באזני העם מלמד שהיה משקעם 
באזניהם הוא והושוע בן נון ולמה אני 

צריך והרי כבר נאמר ויקרא משה להושע 
בן נון יהושע מה תלמוד לומר הוא 

והושע בן נון ללמדך צדקו של יהושע 
שומע אני שצפת דעתו עליו משנתמנה 
ברשות תלמוד לומר הוא והושע בן נון 
הושע בצדקו אף על פי שנתמנה פרנס 
על הציבור הוא והושע בצדקו כיוצא 
בו אתה אומר ויוסף היה במצרים וכי 

אין אנו יודעין שיוסף היה במצרים 
אלא להודיעך צדקו של יוסף היה רועה 

את צאן אביו ואף על פי שנעשה מלך 
במצרים הרי הוא בצדקתו כיוצא בו (ודוד) 



אתה אומר ודוד הוא הקטן וכי אין אנו 

יודעין שדוד הוא הקטן אלא להודיעך 
צדקו של דוד ודוד היה רועה את צאן 

אביו ואף על פי כן שנעשה מלך על 
ישראל דוד בקטנו  ויאמר אלהם 

שימו לבבכם לכל הדברים צריך אדם 
שיהו עיניו ולבו ואוזניו מכוונין לדברי 

תורה וכן הוא אומר בן אדם ראה בעיניך 
ובאזנך שמע ושים לבך את כל אשר

אני דבר אליך ושמת לבך למבוא הבית 
לכל מוצאי המקדש והרי דברים קל וחומר 

ומה בית המקדש שנראה בעיניהם 
ונמדד ביד צריך אדם שיהו עיניו ולבו 

ואזניו מכוונין דברי תורה שהן כהררין 
התלויין בסערה על אחת כמה וכמה 

אשר תצוום אמ' להם צריך אני 
להחזיק טובה שתתקיימו את התורה 
אחרי אף אתם צריכין אתם להחזיק
טובה לבניכם שיקיימו את התורה 

אחריכם מעשה שבא רבינו מלדקיא 
ונכנס ר' יוסי בר' יהודה ור' אלעזר בן יהודה 

וישבו לפניו אמ' להן קרבו לכן וקרבו לכן
צריך אני להחזיק לכם טובה שתקיימו 

את התורה אחרי אף אתם צריכין 
להחזיק טובה לבניכם שתקיימו את 
התורה אחריכם אילו אין משה גדול 
הוא ואילו אחר וקיבלנו תורתו ולא 

הייתה תורתו שוה על אחת כמה (שהיו
רצין) וכמה לכך נאמר אשר תצוום 

כי לא דבר רק הוא מכם אין לך דבר ריקן
בתורה שאם תדרשנו שאין בו מתן 

שכר בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם 
הבא תדע לך שכן שהרי אמרו למה 

נכתב ואחות לוטן תמנע ותמנע היתה 
פילגש לפי שאמרה איני כדיי שאהיה 

לו לאשה אהיה לו לפלגש וכל כך למה 
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ושלטונים מתאוין לידבק בו על אחת 
כמה וכמה שהיו רצין לידבק ביעקב 

הצדיק שקיים כל התורה כולה שנאמר 
ויעקב איש תם ובדבר הזה תאריכו 

ימים על האדמה זה אחד מן הדברים 
שהעושה אותן אוכל פירותיהן בעולם 

הזה ואריכות ימים לעולם הבא ומפורש 
כן בתלמוד תורה וכיבוד אב ואם מניין 

תלמוד לומר כבד את אביך ואת אמך 



למען יאריכון ימיך בשילוח הקן מניין
שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח 
לך למען ייטב לך בהבאת שלום מניין

שנאמר וכל בנייך לימודי יי' 
וידבר יי' אל משה בעצם היום הזה 

לאמר בשלשה מקומות נאמר בעצם 
היום הזה נאמר בנח בעצם היום הזה בא
נח לפי שהיו דורו אומרין מכך וכך אם 

אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו 
ולא עוד אלא אנו נוטלין כשילין 

וקרדומות ומבקעין את התיבה אמ'
המקום הריני מכניסו לתיבה בחצי היום 
וכל מי שיש בו כח לימחות יבא וימחה 

מה ראה לומר בעצם היום הזה לפי 
שהיו מצרים אומרין כך וכך אם אנו 

מרגישין בהן אין אנו מניחין אותן
ולא עוד אלא הרי אנו נוטלין סייפין 

וחרבות ואנו הורגין בהן אמ' הקב"ה הריני 
מוציאן בחצי היום וכל מי שיש בידו 

לימחות יבא (לימחות) וימחה ומה ראה 
לומר במשה בעצם היום הזה לפי שהיו 

ישראל אומרין כך מכך אם אנו 
מרגישין בו אין אנו מניחין אותו אדם 
שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים 

והוריד לנו את התורה והוריד לנו את המן 

והגיז לנו את השליו ועשה לנו נסים 
וגבורות אין אנו מניחין אותו אמ' המקום
הריני מכניסו למערה בחצי היום וכל מי 

שיש בו כח למחות יבא וימחה לכך נאמר 
וידבר יי' אל משה בעצם היום (לא') הזה 

לאמר  עלה אל הר העברים הזה הר
נבו עלייה היא לך ואין ירידה אל הר 

העברים שהוא קרוי ארבעה שמות הר 
העברים הר נבו הר ההר ראש הפסגה 

ולמה קורין אותו הר נבו שנקברו בו שלשה 
מתים הללו שמתו שלא מידי עבירה זה
משה ואהרן ומרים אשר בארץ מואב 
אשר על פני יריחו ר' אליעזר אומר 

באצבעו של משה היה מטטרון מראה
למשה והראהו את כל ארץ ישראל עד 
כאן תחומו של אפרים עד כאן תחומו 

של מנשה ר' יהושע אומר משה הוא
בעצמו ראה אותם כיצד נתן כח בעיניו 
של משה וראה מסוף העולם ועד סופו  

ומות בהר אשר אתה עולה שמה אמ' לפניו 
רבונו של עולם למה אני מת לא טוב 

שיאמרו (מת) [טוב] משה ממראה (ט') משיאמרו 
טוב משה משמועה לא טוב שיאמרו 



זה משה שהוציאנו ממצרים וקרע לנו 
את הים והוריד לנו את התורה ואת המן 
ועשה לנו ניסים וגבורות משיאמרו כך 

וכך עשה כך וכך אמ' לו כלך משה גזירה 
היא מלפני שוה בכל אדם שנאמר וזאת 
התורה אדם כי ימות באהל וזאת תורת 

האדם יי' אלקים אמרו מלאכי השרת 
לפני הקב"ה רבונו של עולם למה מת אדם 

הראשון שלא עשה פיקודיי והרי משה 
עשה פיקודיך אמ' להם גזירה היא מלפניי 

ששוה בכל אדם שנאמר וזאת התורה 
אדם כי ימות באהל וזאת תורת האדם יי' 

אלקים  והאסף אל עמך אצל 
אברהם יצחק ויעקב אבותיך אצל 

קהת ועמרם אבותיך אצל אהרן ומרים 
אחיך כאשר מת אהרן אחיך מיתה 

שחימדתה לה ומהיכן חימד משה מיתתו 
של אהרן בשעה שאמר לו קח את אהרן 

ואת אלעזר בנו והפשט את אהרן את 
בגדיו הפשיטו בגדי כהונה והלבישו

לאלעזר וכן שיני וכן שלישי אמר לו 
היכנס למערה ונכנס עלה למטה ועלה 

פשוט ידיך ופשט קמוץ פיך וקמץ 
עצום עיניך ועצם באותה שעה אמ'

משה אשרי מי שמת במיתה זו לכך 
נאמר כאשר מת אהרן אחיך מיתה 

שחימדתה בה  על אשר מעלתם 
בי אתם גרמתם למעול לי על אשר 

לא קידשתם אותי אתם גרמתם לי
שלא לקדש אותי כאשר מריתם פי 

אתם גרמתם לי למרות את פי אמ' לו 
הקב"ה משה לא אמרתי לך מה זה בידך

השליכהו ארצה והשלכתו מידך ומה 
אותות שבידך לא עכבתה דבר הקל היה 
לך לעכבו ומניין שלא נפטר מן העולם 

עד שצררה לו הקב"ה בכנפיו שנאמר לכן 
לא תביאו את הקהל הזה   כי מנגד 

תראה את הארץ ושמה לא תעבור נאמ'
כאן ושמה לא תעבור ונאמר להלן ושמה 

לא תבוא אי איפשר לומר ושמה לא 
תבוא שהרי כבר נאמר ושמה לא תעבור 

ואי איפשר לומר ושמה לא תעבור 
שהרי כבר נאמר ושמה לא תבוא ומה

תלמוד לומר ושמה לא תבוא ושמה לא
תעבור אמ' משה לפני הקב"ה רבונו של

עולם אם איני נכנס בה מלך אכנס בה 
הדיוט ואם איני נכנס בה חי אכנס בה 



מת אמ' הקב"ה ושמה לא תבוא ושמה 
לא תעבור לא מלך ולא הדיוט לא חי 

ולא מת  
וזאת הברכה אשר ברך משה לפי 

שאמ' להן משה לישראל דברים קשין 
תחילה מזי רעב ולחומי רשף מחוץ 

תשכל חרב ובחרב הקצפתם ממרים 
הייתם עם יי' חזר ואמר להן דברי 

תנחומין וזאת הברכה אשר ברך משה 
וממנו למדו כל הנביא[י]ם כולם שהיו 

אומרין להן לישראל דברים קשים 
תחילה וחוזרין ואומרין דברי נחמות 

ואין לך בכל הנביאים שהיו דבריו קשין 
כהושע תחילת דבריו אמ' תן להם יי' 
מה תתן וחזר ואמר להן נחמות ילכו 

יונקותיו ויהי כזית הודו ישובו יושבי 
בצילו יחיו דגן ויפרחו כגפן ארפא 
משובותכם אהבם נדבה אהיה כטל 

לישראל יפרח כשושנה וכן יואל אמ'
שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי 
הארץ ההיא וגו' עליה לבניכם ספרו 

ובניכם לבניהם יתר הגזם אכל הארבה 
חזר ואמ' להן דברי ניחומין ושלמתי לכם 

את השנים אשר אכל הארבה הילק החסיל 
והגזם וכן עמוס אמ' שמעו הדבר הזה 

פרות הבשן אשר בהר שומרון וגומ'
חזר ואמר להן דברי ניחומין מ[י] א' כמוך 

נושא עון ועובר על פשע ישוב ירחמנו 
יכבוש עונותינו  תתן אמת ליעקב וחסד 

לאברהם וכן ירמיה אמ' להן והשבתי 
מערי (ה) יהודה ומחוצות ירושלם קול 
ששון וגו' וחזר ואמר להן דברי ניחומין 

אז תשמח (במח') בתולה במחול יכול 
משאמרו להן דברי ניחומין חוזרין ואומ'

להן דברי תוכחות דבר אחר וזאת הברכה 
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זה מוסף על ברכה ראשונה שבירכן יעקב 
אביהן וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך 

אותם נמצינו למידין שממקום שסיים 
אבינו יעקב את ישראל משם מתחיל 

משה ובירכן שנאמר וזאת הברכה הרי 
זה מוסיף על ברכה ראשונה ואיזו זו זו

תפילה שנאמר תפילה למשה איש 
האלקים ועדין דבר תלי בדלא תלי אין 

אנו יודעין אם תפילה קודמת הברכה 
את התפילה כשהוא אומר וזאת הברכה 

הוי תפילה קודמת את הברכה ואין ברכה 
קודמת לתפילה אילו אחרים בירכו את 



ישראל כדיי הוא בירכתן אלא שבא 
משה ובירכן נמצינו למיד(ת)[י]ן שכדי משה 

לברך את ישראל וכדי ישראל שבירכם 
משה איש האלקים (א') זה אחד מעשרה 
שנקראו איש האלקים משה נקרא איש 

[אלקים] זה אחד מעשרה שנקראו איש אלקים 
משה נקרא איש אלקים שנאמר וזאת
הברכה אשר בירך משה איש אלקים 

אלקנה נקרא איש אלקים שנאמר ויבא 
אלקנה איש האלקים לפני עלי שמואל 

נקרא איש אלקים שנאמר הנה נא 
איש אלקים בעיר הזאת דוד נקרא איש 
אלקים שנאמר במצות דוד איש אלקים 
שמעיה נקרא איש אלקים שנאמר ויהי 

דבר יי' אל שמעיה איש האלקים לאעידו 
נקרא איש האלקים שנאמר ואיש האלקים 

בא מיהודה בדבר יי' אל בית אל אליהו 
נקרא איש אלקים תיקר נא נפשי ונפש

עבדיך אלה חמשים בעיניך אלישע 
נקרא איש אלקים שנאמר (ויבא אלקים)
הנה נא ידעתי כי איש אלקים קדוש הוא 

מיכה נקרא איש אלקים שנאמר ויבא
איש אלקים אל מלך ישראל אמו?ן? נקרא 

איש אלקים שנאמר ואיש אלקים בא 
אליו לאמר המלך אל יבא עמך צבא ישראל 

לפני מותו וכי תעלה על דעתך שלאחר 
מיתה היה משה מברך את ישראל אלא 

מה תלמוד לומר לפני מותו סמוך למיתה 
כיוצא בו אתה אומר הנה אנכי שולח 

לכם את אליה הנביא לפני בא יום יי' הגדול
הגיבור והנורא והשיב לב אבות על בנים

וכי עלת על דעתינו שאלחר ביאה היה 
אליהו מתנבא להן לישראל ומה תלמוד 

לומר לפני בא יום יי' סמוך לביאה  
ויאמר יי' מסיני בא מגיד הכתוב כשפתח 
משה לא פתח לצורכן של ישראל תחילה 

אלא עד שפתח לשבחו של מקום משל 
למה הדבר דומה ללאיטר שהיה עומד 

על הבמה ונצרך לאחד לדבר על ידיו ולא 
פתח בצורכי אותו האיש תחילה עד 
שפתח בשבחו של מלך אשרי עולה

ממלכו אשרי מדיאנו עלינו זרחה חמה 
עלינו זרחה לבנה והיו הכל מקלסין ואחר 

כך פתח בצורכו של אותו האיש וחזר 
וחתם בשבחו של מלך אף משה רבינו 

לא פתח (בצוכ') בצורכי ישראל עד שפתח 
בכבודו של מקום שנאמר ויאמר יי' (בא)

מסיני בא ואחר כך פתח בצורכן של 



ישראל שנאמר ויהי בישורון חזר וחתם 
בשבחו של מקום תחילה שנאמר הללו יק'
שירו ליי' שיר חדש תחילתו בקהל חסידים

וחזר ופתח בשבחן של ישראל שנאמר
כי רוצה יי' בעמו יפאר ענוים חזר וחתם 

בשבחו של מקום שנאמר מי אל כמוך
שומר הברית והחסד לעבדיו ההולכים

לפניו בכל לבם ואחר כך פתח לצורכם של ישר'
שנאמר רעב כי יהיה בארץ חזר וחתם 

בשבחו של מקום שנאמר ועתה קומה אלקים 
למנוחותיך

ואף שמונה עשרה שתיקנו חכמים
הראשונים שיהו ישראל מתפללין לא פתחו 

בצורכן של ישראל תחילה עד שפתחו 
בשבחו של מקום שנאמר מי אל כמוך

נושא האל הגדול הגיבור והנורא קדוש ונורא 
שמך ואחר כך מתיר אסורים ואחר כך 
רופא חולים ואחר כך מודים אנחנו לך 
דבר אחר ויאמר יי' מסיני בא כשנגלה 

הקב"ה ליתן תורה לישראל לא בלשון אחד
נגלה אלא בארבע לשונות ויאמר יי' 

מסיני בא זה לשון עברי וזרח משעיר למו 
זה לשון רומי הופיע מהר פארן זה לשון 

עברי ואתא מרבבות קודש זה לשון ארמי 
דבר אחר ויאמר יי' מסיני בא ואיזו 

היא רוח רביעית כמה שנאמר אלוק' 
מתימן יבא דבר אחר ויאמר יי' מסיני

יבא כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל 
לא על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל 

האומות בתחילה הלך אצל בני עשו אמר 
להם מקבלין אתם את התורה אמרו מה כתוב 

בה אמ' להם לא תרצח אמרו לו רבונו של
עולם כל עצמן של אותם אנשים אביהם 
רוצח הוא שנאמר והידים ידי עשו ועל 

כך הבטיחו אביו שנאמר ועל (ע)חרבך תחיה 
הלך לו אצל בני עמון ומואב אמ' להם 

מקבלין אתם את התורה אמרו לו מה כתוב 
בה אמ' להם לא תנאף אמרו לו רבונו של
עולם כל עצמה של ערוה שלהן היא שנא'
ותהרין שתי בנות לוט מאביהן הלך אצל 
בני ישמעאל אמ' להם מקבלין אתם את 

התורה אמרו לו מה כתוב בה אמ' להם לא 
תגנוב אמרו לפניו רבונו של עולם כל עצמן
אביהן ליסטים היה שנאמר והוא יהיה פרא 

אדם לא הייתה אומה באומות ודיבר ודפק
על פתחה מה אם ירצו ויקבלו את התורה 

וכן הוא אומר יודוך יי' כל מלכי ארץ כי 



שמעו אמרי פיך יכול שמעו וקבלו תלמוד 
לומר ואותם לא יעשו ואומר ועשיתי באף 
ובחימה נקם על כל הגוים אשר לא שמעו 

אלא אפילו שבע מצות שקיבלו עליהם בני 
נח לא יכלו לעמוד בהן עד שפרקום ונתנום 

לישראל משל לאחד ששילח את חמורו 
ואת כלבו לגורן והטעינו לחמורו לתך 
ולכלבו שלש סאים והיה החמור מהלך 
והכלב מלחית פרק ממנו סאה ונתנו על 

החמור וכן שיני וכן שלישי אף כן ישרא'
קבלו את התורה בפירושיה ובדיקדוקיה אף 

אותן שבע מצות שקיבלו עליהם בני נח
לא יכלו לעמוד בהן עד שפרקום ונתנום
לישראל לכך נאמר ויאמר יי' מסיני בא 

  דבר אחר יי' מסיני בא כשנגלה
הקב"ה (ע)ליתן תורה לישראל הרעיש כל 
העולם כולו על יושביה שנאמר קול יי' על 

המים אל הכבוד הרעים כיון ששמעו כל
הקולות נתקבצו כל האומות אצל בלעם 

אמרו לו כמדומין אנו שהקב"ה מאבד
את עולמו אמ' להן והלא כבר נאמר ולא 

יהיה עוד המים למבול אמרו לו הקול הזה 
מהו אמ' להן יי' עוז לעמו יתן ואין עוז 

אלא תורה שנאמר עמו עוז ותושיה 
אמרו לו אם יי' יברך את עמו בשלום 
דבר אחר ויאמר יי' מסיני בא כשעתיד

המקום ליפרע משעיר עתיד להרעיש כל
העולם כולו על יושביו כדרך שהרעיש 

בשעת מתן תורה שנאמר יי' בצאתך 
משעיר ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת 

בעקב עשו אמ' להן המקום אין כל אומה 
ולשון נכנסת לתוכן  דבר אחר משל למלך 

שהיה מבקש ליתן מתנה לאחד מבניו והיה  
מתיירא מאחיו מפני אוהביו ומפני קרוביו 
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מה עשה אותו הבן עמד ופירסם את שערו

עצמו וסיפר את שערו אמ' לו המלך לך אני 
נותן מתנה כך כשבא אבינו אברהם לעולם 

יצאת ממנו פסולת ישמעאל ובני קטורה 
חזרו להיות רעים יותר מן הראשונים כשבא 
יצחק יצא ממנו פסול עשו וכל אלופי אדום 

אבל יעקב לא נמצא ממנו פסולת כעיניין שנא'
ויעקב איש תם אמ' לו המקום לך אני נותן 
את התורה לכך נאמר ויאמר יי' מסיני בא 

הופיע מהר פארן ארבע הופעות הן 
הראשונה במצרים שנאמר רועה ישראל 
האזינה נוהג כצאן יוסף יושב הכרובים 

הופיעה שנייה בשעת מתן תורה שנאמר 



הופיע מהר פארן שלישית לימות גוג ומגוג 
שנאמר אל נקמות הופיע רביעית לימות 
המשיח שנאמר מכלל יופי אלקים הופיע 

ואתא מרבבות קדש שלא כמידת בשר ודם 
מידת הקב"ה מידת בשר ודם כשהוא עושה 
משתה לבנו הוא שמח בחופתו מראה לו כל

גנזיו וכל אשר לו אבל מי שאמר והיה 
העולם אינו כן אלא ואתא מרבבות קודש 

ולא כל רבבות קודש דבר אחר ואתא 
מרבבות קודש מלך בשר ודם יושב בפמליא 

שלו יש בה בני אדם נאין יש בה בני אדם 
קבוצין יש בה בני אדם גיבורין ממנו אבל 
מי שאמ' והיה העולם אינו כן אלא ואתא 

מרבבות קודש אות הוא בתוך רבבות קודש 
וכשנגלה על הים מיד הכירוהו שנאמר זה 

אלי ואנויהו היו אומות העולם משאילין 
את ישראל ואומ להם מה דודך מדוד שכך 

אתם מומתין עליו שכך אתם (נוהגין) [נהרגין] עליו
כעיניין שנאמר על כן עלמות אהבוך ואומ'

כי עליך הורגנו כל היום כולכם נאים כולכם 
גיבורין בואו והתערבו עמנו וישראל 

אומרין להם נאמר לכם מקצת שבחו ואתם 

מכירין אותו דודי צח ואדום דגול מרבבה
ראשו כתם פז עיניו כיונים על אפיקי מים 

לחיו כערוגת הבושם ידיו גלילי זהב שוקיו 
עמודי שש חכו ממתקים כיון ששמעו 

אומות העולם נתאוו ושבחו של מי שאמ'
והיה העולם אומר להם לישראל נבוא 

עמכם שנאמר אנה הלך דודך היפה בנשים 
וישראל אומרין לכם אין לכם חלק בו אני 

לדודי ודודי לי     מימינו אש דת למו 
כשהיה הדיבר יוצא מפי הקב"ה היה יוצא 
דרך מימינו של קודש לשמאלן של ישרא'
ועוקף את מחנה ישראל שנים עשר מיל 
על שנים עשר מיל וחוזר ובא דרך ימינן 

(י')של ישראל לשמאלו של (יש') מקום והקב"ה
מקבלו בימינו וחוקקו בלוח הולך מסוף 

העולם ועד סופו שנאמר קול יי' חוצב להבות 
אש מימינו אש דת למו מגיד הכתוב 

שדברי תורה נמשלו באש מה אש נתנה 
מן השמים כך דברי תורה ניתנו מן השמים 
שנאמר אתם ראיתם כי מן השמים דברתי 
עמכם מה אש חיים לעולם אף דברי תורה 

חיים לעולם מה אש אם קרוב לה אדם נכווה 
רחוק ממנה צונן כך דברי תורה כל זמן 

שאדם עמל בהן חיים הן לו פירש מהן מיד
ממיתין אותו ומה אש משתמשין בה 

בעולם הזה ובעולם הבא כך דברי תורה 



משתמשין בעולם הזה ובעולם הבא ומה אש 
כל המשתמש בה עושה בגופו רושם כך בני

אדם העמילין בה ניכרין [הן] בין הבריות כך 
תלמידי חכמים ניכרין בדיבורן ובהילוכן 

ובעטיפתן בשוק אש דת נתנה עמה אין 
אדם יכול לעמוד בה   אף חובב עמים מלמד 

שחיבב המקום את ישראל מה שלא חיבב 
כל אומה ומלכות כל קדושיו בידך אילו 

פרנסי ישראל שעומדין על ישראל ונפשם 

נותנין עליהן במשה מהו אומר ועתה אם 
תשא חטאתם ואם אין מחיני נא בדוד מהו
אומר ואני הוא אשר חטאתי והרע הרעתי

ואלה הצאן מה עשו והם תוכו לרגליך אף 
על פי אנוסין אף על פי שלוקין אף על פי 
בזויין ישא מדברותיך מקבלין עול תורתך

עליהן וכן הוא אומרכל אשר דבר יי' 
נעשה ונשמע   דבר אחר אף חובב עמים 

מלמד שלא חלק הקב"ה חיבה לאומות כדרך 
שחלק לישראל תדע לך שהרי אמרו גזילו 

של נוכרי מותר ושל ישראל אסור וכבר 
שלחה מלכות שני סרוטיאות ואמרה להן 
לכו ועשו עצמיכם גרים וראו תורתם של 

ישראל מה טיבה הלכו להם אצל רבן גמליא'
לאושא וקראו את המקרא ושנו את 

המשנה מדרש הלכות והגדות בשעת 
פטירתן אמרו להן כל תורתכם נאה ומשובחת 

חוץ מדבר אחד גזילו של גוי מותר ושל 
ישראל אסור ודבר זה אין אנו מודיעין
אותו למלכות  כל קדושיו בידך אילו 

גדולי ארץ ישראל שמתמשכנין על כל ישרא'
וכן ביחזקאל ואת שכב על צדך השמאלי 

ושמת את עון בית ישראל עליו ואומר
ואני נתתי לך את שני עונם וגומ' וכלית את 
אלה ושכבת על צידך הימני וגו' והם תוכו 

לרגליך אף על פי שהן מכעיסין ישא 
מדברותיך מקבלין עליהן עול תורתך כל 
אשר דבר יי' נעשה ונשמע  דבר אחר אף 

חובב עמים מלמד שחיבב הקב"ה את ישראל 
מה שלא חיבב כל אומה ומלכות כל קדושיו 

בידך אילו נפשותיהן של (יש') צדיקים 
שנתונות עמו באוצר שנאמר והייתה נפש 
אדוני צרורה בצרור החיים את יי' אלקיך 
והם תוכו לרגליך אף על פי שהן נרתעין 
לאחוריהן שנים עשר מיל וחוזרין שנים 

עשר מיל ישא מדברותיך כל אשר דבר יי' 
נעשה ונשמע  תורה צוה לנו משה ציווי זה 

אינו אלא לנו אינו אלא בעבורינו   דבר



אחר תורה צוה לנו משה וכי ממשה אנו 
אוחזין את התורה והלא אבותינו זכו בה שנא'
מורשה קהילת יעקב שומע אני ירושה לבני 

מלכים ירושה לבני קטנים תלמוד לומר אתם 
נצבים היום כולכם אל תיקרי מורשה אלא 

מאורסה שהתורה מאורסה היא לישראל 
וכאשת היא לאומות העולם וכן הוא אומר 

היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה 
אם יהלך איש על הגחלים ורגליו לא תכוינה 

כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנוגע בה 
מורשה קהילת יעקב משל לבן מלך שנשבה 

כשהוא קטן למדינת הים אם מבקש אחר 
מאה שנים [לחזור] אינו בוש לחזור מפני שהוא 
אומר לירושתי אני חוזר מורשה קהילת יעקב  

ויהי בישורון מלך כשישראל שוין 
בעיצה אחת מלמטה שמו הגדול משתבח 

מלמעלה שנאמר ויהי בישורון מלך אימתי 
בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל 
ואין אסיפה אלא ראשי העם שנאמר 

ויאמר יי' אל משה קח את כל ראשי העם 
דבר אחר כשהנשיא מושיב זקינים בישיבה 
מלמטה שמו הגדול משתבח מלמעלה שנא'
ויהי בישורון מלך אימתי בהתאסף ראשי 

עם ואין אסיפה אלא זקינים שנאמר אספה 
לי שבעים איש מזקני ישראל יחד שבטי 

ישראל כשהן עושין אגודה אחת ולא כשהן
עושין (שתי) אגודות אגודות וכן הוא אומר 

הבונה בשמים מעלותיו ואגודתו על [ארץ] יסדה 
ר' שמעון בן יוחי אומר משל לאדם שהביא 

שתי ספינות וקשרן בהגנונין ובעשתות 
והעמידן על גביהן ובנה עליהן פלטירין כל 

זמן שהספינות קשורות פלטירין קיימין 
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פרשו ספינות אין פלטירין קיימין כך ישרא' 

כשעושין רצונו של מקום עליותיו בשמים 
וכשאין עושין רצונו של מקום ואגודתו 

על ארץ יסדה כיוצא בו אתה אומר זה אלי 
ואנויהו כשאני מודה לו הוא נאה וכשאין 

אני מודה לו הוא נאה וכשאין אני מודה
לו כביכול בשמו הוא נאה כול'  כיוצא בו 
ואתם עדיי נאם יי' ואני אל כשאתם עדיי 

אני אל וכשאין אתם עדיי כו' כיוצא בו 
אתה אומר אליך נשאתי את עיני היושבי 

בשמים אם אילמלי אני כו' אף כאן 
אתה אומר יחד שבטי ישראל כשהן 

עשויין אגודה אחת ולא כשהן עשויין
אגודות אגודות  יחד שבטי ישראל 

יחי ראובן ואל ימות וכי מה עיניין זה לזה 



משל למלך שבא אצל בניו לפרקים 
כשהוא נפטר מבניו היו בניו וקרוביו 

מלוין אותו אמ' להן בני שמא כלום צורך 
יש לכם שמא דבר יש לכם אמרו לו אבא
אין לנו צורך ואין לנו דבר אלא שתרצה 
לאחינו הגדול אילמלי שבטים לא נתרצה 

המקום לכך נאמר יחד שבטי ישראל 
יחי ראובן ואל ימות  והלא מת הוא 

אלא מה תלמוד לומר ואל ימות לעולם 
הבא  דבר אחר יחי ראובן במעשה יוסף 

ואל ימות במעשה בלהה ר' חנינה בן גמלא'
אומר לעולם אין מחליפין לא זכות בחובה 

ולא חובה בזכות חוץ משל ראובן ומשל 
דוד שנאמר ושמעו הלך בצלע ההר 

לעומתו ואף על פי כן לעומתו שלמה 
בנה את המלוא סגר את פרץ עיר דוד 

אביו וחכמים אומרין לעולם אין מחליפין 
לא זכות בחובה ולא חובה בזכות אלא 

נותנין מתן שכר על המצוות ועונשין על 
העבירות ומה תלמוד לומר יחי ראובן ואל 

ימות שעשה [ראובן] תשובה רבן שמעון בן גמליא'
אומר מוצל ראובן מאותו החטא ולא 

נזקק לאותו מעשה איפשר שהוא עתיד 
לעמוד בראש שבטים בהר עיבל ואומר

ארור שוכב עם אשת אביו ונזקק לאותו 
מעשה ומה תלמוד לומר כי עלית משכבי 
אביך שתבע עלבונה של אמו ויהי מתיו 

מספר גיבורין בכח גיבורין בתורה גיבורין 
בכח מתיך בחרב יפולו וגבורתך במלחמה 

גיבורין בתורה שנאמר גיבורי כח עושי 
דברו ואומר בארה בנו אשר הגלה תלגת 
פלנאסר מלך אשור הוא נשיא לראובני  

יחי ראובן ואל ימות וזאת ליהודה 
ויאמר ראה ראובן את יהודה שעמד 

והודה אף הוא הודה על מעשיו הוי מי
גרם יהודה גרם לראובן שהודה במעשיו 
עליהם הכתוב אומר אשר חכמים יגידו 

ולא כיחדו מאבותם להם לבדם נתנה 
הארץ שמע יי' קול יהודה מלמד שנתפלל 

משה על שבטו של יהודה אמ' לפניו 
רבונו של עולם כל זמן ששבטו של 

(מ') יהודה שרוי בצער מתפלל לפניך אתה 
מעלה אותן מתוכה ואל עמו תביאנו 

שנקבר עם אבות בארץ ר' יהודה אומר 
וכי בלבד עצמות יוסף העלו ישראל 

ממצרים והרי כל שבט ושבט העלו עצמות 
שבטו ממצרים ומה תלמוד לומר ואל 
עמו תביאנו שנקבר עם אבות בקבורה



ר' מאיר אומר הריהו אומר בקברי אשר 
כריתי לי בארץ כנען אני נקבר בה ואין 
אחר נקבר בה הא מה תלמוד לומר ואל 

עמו תביאנו שנקבר עם אבות (במצרים) 
בארץ ידיו רב לו בשעה שהרג את עשו 

ועזר מצריו תהיה בעומדו לפני יוסף 
דבר אחר וזאת ליהודה מלמד שנתפלל 

משה על שבטו של שמעון אמ' לפניו רבונו 
של עולם כל זמן ששבטו של שמעון שרוי 

בצרה את מעלה אותו מתוכה ואל עמו 
תביאנו שקרבו עמו לברכה שנאמר ויאמר 
יהודה לשמעון אחי עלה אתי בגורלי ויפלו 
חבלים מנחלת בני יהודה לנחלת בני שמעון

ידיו רב לו בשעה שנאמר ויקחו שני בני יעקב 
שמעון ולוי ועזר מצריו תהיה כעינין שנאמ'

ויסעו ויהי חתת אלקים דבר אחר וזאת ליהוד'
מלמד שנתפלל משה על דוד אמ' לפניו רבונו 

של עולם כל זמן שדוד מלך ישראל שרוי 
בצער ומתפלל לפניך אתה מעלה אותו מתוכה 

ואל עמו תביאנו (ת') שתחזירו אל אחיו 
לשלום ידיו רב לו בשעה שהרג את גלית 

הפלשתי ועזר מצריו תהיה בשעה שאמ'
משה אשא עיני אל ההרים דבר אחר וזאת 
ליהודה מלמד שנתפלל משה על מלכי בית 

דוד אמ' לפניו רבונו של עולם כל זמן שמלכי 
בית דוד שרוין בצער ומתפללין לפניך את

מעלה אותן מתוכה ואל עמו תביאנו זה 
יאשיהו שנאמר הנני אוסיפך אל אבותיך 

ידיו רב לו זה מנשה שנאמר וגם דם נקי שפך 
מנשה הרבה מאד לסוף מה נאמר בו ויתפלל 
אליו ויעתר לו ועזר מצריו תהיה זה יהושפט 

שנאמר ויזעק יהושפט ויי' עזרו   וללוי 
אמר למה נאמר לפי ששמעון ולוי שניהם 

שתו בכוס אחד שנאמר ארור אפם כי עז
משל לשנים שלוו מן המלך אחד פרע למלך 

(אח') וחזר ו[ה]לוה את המלך ואחד לא דיו שלא 
פרע אלא חזר ולוה כך שמעון ולוי שניהם 

לוו בשכם כעיניין שנאמר ויקחו שני בני 
יעקב שמעון ולוי אחי דינה לוי פרע מה 

שלוה במדבר שנאמר ויעמד משה בשער 
המחנה ויאמר מי ליי' אלי וגומ'  וחזר והלוה 
את המקום בשיטים שנאמר פנחס בן אלעזר 

הכהן שמעון לא דיו שלא פרע אלא חזר 
ולוה שנאמר ושם איש ישראל אשר הוכה 
את המדינית למה נאמר וללוי אמר תומיך 

ואוריך לאיש חסידך מה שעתיד ללבוש 
אורים ותומים לאיש חסידיך למי שנעשו לו 



חסדים על ידי בניך אשר נסיתו במסה הרבה 
ניסיתו ונעשה שלם בכל נסיונות תריבהו על 
מי מריבה סקיפנטים ניסתקפת לו אם משה 

אמ' שמעו נא המורים אהרן ומרים מה עשו  
האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו עלת על לב 

שלוי עבד ע"ז  והלא כבר נאמר ויעמד 
משה בשער המחנה אלא זה אבי אמו 

מישראל ואת אחיו לא הכיר זה אחי אמו 
מישראל ואת בניו לא ידע זה בן בתו מישראל 

כי שמרו אמרתך במצרים ובריתך ינצורו 
במדבר דבר אחר כי שמרו אמרתך במדבר 

ובריתך ינצורו במצרים   יורו משפטיך 
ליעקב מלמד שכל הוריות אינן יוצאות 

אלא מפיהם שנאמר ועל פיהם יהיה כל ריב 
וכל נגע אילו ריבי פרה וריבי עגלה וריבי (נגעים)

סוטה כל נגע אילו נגעי אדם ונגעי בגדים 
ונגעי בתים ותורתך לישראל מלמד ששתי 

תורות ניתנו להם לישראל אחד על פה ואחד
בכתב  שאל אגנטיס ההגמון את רבן 

גמליאל אמ' לו כמה תורות ניתנו להן ישרא'
אמ' לו שתים אחד בכתב ואחד בעל פה 

ישימו קטורה באפך זו קטורה שלפני 
ולפנים וכליל על מזבחך אילו איברי עולה  

ברך יי' חילו בנכסים כ<..> אמ' רוב כהנים עשירים 
הן משום אב הדורש אמרו נער הייתי וגם 
זקנתי זה זרעו של אהרן ופועל ידיו תרצה 

שמרצה את ישראל לאביהן שבשמים 
מחץ מתנים קמיו כל מי שמעורר כנגדו על 

הכהונה מיד נופל  דבר אחר מחץ מתנים 
קמיו זה קרח ומשנאיו מן יקומון זה עוזיהו 
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למקום שהרבה אוהבין למלך וחביב מכולן זה

עוזיהו אוהבו  ששה נקראו ידידים הקב"ה 
נקרא ידיד שנאמר אשירה נא לידידי בנימן 

נקרא ידיד שנאמר ידיד יי' ישכן לבטח שלמה 
נקרא ידיד שנאמר וישלח ביד נתן הנביא 

ויקרא שמו ידידיה ואומר ויי' אהבו ישראל 
נקראו ידידים שנאמר נתתי את ידידות נפשי 

בכף אויביה בית המקדש נקרא ידיד שנאמ'
מה ידידות משכנותיך  יבא ידיד בן ידיד 

ויבנה בית ידיד לידיד ויבואו ישראל שנקראו 
ידידים בני אב שנקרא ידיד ויבנו בית המקדש 

שנקרא(ו) ידיד להקב"ה לכך נאמר ידיד יי' ישכן 
לבטח אין בטח אלא ירושלם שנאמר וישבו 
במדבר לבטח וישנו ביערים חופף עליו זה 

ביניין ראשון כל היום זה בניין אחרון ובין כתפיו 
שכן בנוי ומשוכלל לעתיד לבא וכן אתה מוצא 



באברהם שראה אותו בנוי וראה אותו חרב 
וראה אותו בנוי שנאמר ויקרא אברהם שם 
המקום ההוא יי' יראה הרי בנוי אשר יאמר 

היום בהר יי' יראה הרי חרב יי' יראה הרי בנוי 
ומשוכלל לעולם הבא  וכן אתה מוצא 

ביצחק שראה אותו בנוי וראה אותו חרב 
וראה אותו בנוי ומשוכלל לעולם הבא וכן 
אתה מוצא ביעקב שראה אותו בנוי וראה 

אותו חרב וראה אותו בנוי ומשוכלל לעתיד
לבוא  ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה 

הרי בנוי אין זה הרי חרב כי אם בית אלקים 
הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבא ובין כתיפיו 

שכן בין חרב ובין שאינו חרב וכן הוא אומר 
כה אמר (פר') כורש מלך פרס דבר אחר ובין 

כתיפיו שכן מה ש?י?ר זה אין בו נאה מכתיפיו כך 
בית המקדש (אין בו נאה) גבוה מכל העולם שנאמ'
וקמת ועלית אל המקום ואומר והלכו עמים רבים 

ואמרו לכו ונעלה אל הר יי' אינו אומר גד 

מן המזרח והן מן המערב ר' אומר בכל התחומין 
הוא אומר וירד הגבול ותאר הגבול וכן הוא אומ'

ועלה הגבול גיא בן הנם כתף היבוסי היא 
ירושלם מלמד שבית הבחירה בנוי בחלקו של 

בנימן וכראש תור יוצא מחלקו של בנימן
לחלקו של יהודה שנאמר ובין כתיפיו שכן 
ומה תלמוד לומר לא יסור שבט מיהודה זו 

לשכת הגזית שניתנה בחלקו של יהודה שנא'
וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר 

ויבחר את שבט את הר ציון אשר אהב אבל 
בית הגדול היה בנוי בחלקו של יוסף בשילה  
שנאמר ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות 

וגומ' ואין אפרתה אלא בית לחם שנאמר 
ותמת רחל ותקבר בדרך אפרת היא בית לחם 

ר' מאיר אומר בחלקו של בנה מתה שנאמר 
ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ 

כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה 
ואין אפרתה אלא בית לחם שנאמר ואתה 

בית לחם אפרתה שומע אני בחלקו של יוסף 
זה בנה שנאמר שמענוה באפרתה 

מצאנוה בשדה יער במי שנמשל בחייתו 
יער ואיזה זה זה בנימן שנאמר (זו') בנימן 

זאב יטרף זכה בנימן שתשרה שכינה בחלקו 
וכן אתה מוצא כשחלק יהושע הארץ 

לשבטים הניח דושנה של יריחו חמש מאות 
וארבעים שנה שנאמר ויהי בשמונה שנה 
וארבע מאות שנה צא מהן אותן ארבעים 
שנה שהיו אוכלין במדבר נמצאו אוכלין 

אותה ארבע מאות וארבעים וכששרת 
שכינה בחלקו של בנימן עמדו ופנו אותו 



מלפניהן שנאמר ובני קיני חתן משה עלו 
מעיר התמרים וגומ'  ויאמר משה לחובב 

בן רעואל עלת על לב שאמ' לו משה ליתרו 
בוא ונותן לך חלק בארץ ישראל והלא כבר 
נאמר לכה אתנו והטבנו לך מה תלמוד לומר 

כי יי' דבר טוב על ישראל זו דושנה של יריחו 
שהיו אוכלין אותה בני בניו של יתרו קודם 
שיבנה בית הבחירה לשבטים ויאמר אליו 

לא אלך אמ' לו למחר כשתחלק ארץ לשבטים 
איזה שבט מכם שיתן לי כרם אחד בתוך שלו 

או תלם אחד בתוך שלו אלא הריני הולך אל
ארצי ואוכל פירות מארצי ושותה יין מכרמי וכן 

אתה מוצא בישראל כשהניחו מקום פירות 
מאכל ומשתה והלכו לעדר במדבר הלכו

ללמוד תורה מיעבץ מי היה יעבץ [זה] עתניאל בן 
קנז וכן הוא אומר ויקן דוד את הגורן ואת 
הבקר בכסף שקלים חמשים ובמקום אחר 

הוא אומר ויתן דוד לארנן במקום שקלי 
כסף ואי איפשר לומר שקלי כסף שכבר 
נאמר שקלי זהב אמור מעתה בזהב שקל 

ובכסף קנה אי איפשר לומר חמשים שכבר 
נאמר שש מאות ואי איפשר לומר שש 

מאות שכבר נאמר חמשים אמור מעתה 
כיון שראה דוד מקום שראוי לבנות לו בית 

הבחירה עמד וכינס חמשים שקלים מכל 
שבט ושבט נמצאו שש מאות שקלים 

בכל השבטים מפני מה זכה בנימן שתשרה 
שכינה בחלקו משל למלך שבא אצל בניו 

לפרקים כל אחד ואחד אומר אצלי הוא 
שורה קטן שבכולן אמ' איפשר שמניח 

אבא אחי[י] הגדולים ושורה אצלי עמד והלך
לפניו בפנים כבושות ונפשו עגומה וראה
אותו אביו שעמד לפניו בפנים כבושות 

ונפשו עגומה אמ' ראיתם בני קטן שעמד 
(לפניו) ופניו כבושות ונפשו עגמה עליו 

עכשיו מאכל ומשתה יהיה משלכם ולינתי 
אצלו כך אמר הקב"ה בית הבחירה יהיה בחלקו 

של בנימן וקורבנות מכל השבטים דבר 
אחר מפני מה זכה בנימן שתשרה שכינה 
בחלקו מלמד שכל השבטים נולדו בחוצה 

לארץ ובנימן נולד בארץ ישראל דבר אחר 
מפני מה זכה בנימן שתשרה שכינה בחלקו
מפני שכל השבטים היו במכירתו של יוסף 

ובנימן לא היה במכירתו של יוסף אמ' הקב"ה 
אני אומר לאילו שיבנו בית הבחירה לא

כשיהיו מתפללין לפניי איני מבקש עליהם
רחמים איני (מבק') משרה שכינתי בחלקם שלא



היו רחמים על אחיהם  דבר אחר מפני 
מה זכה בנימן שתשרה שכינה בחלקו משל 

למלך שהיו לו בנים הרבה משהגדילו הלך כל 
אחד ואחד ותפש את מקומו וקטן שבכולן

היה אביו אוהבו ואוכל ושותה עמו נשען עליו 
ויוצא נשען עליו ונכנס כך בנימן הצדיק 

קטן של שבטים היה והיה יעקב אביו אוכל 
עמו ושותה עמו נשען עליו ויוצא נשען 

עליו ונכנס אמ' הקב"ה מקום (כ)שסמך צדיק 
זה ידיו אני משרה שכינתי לכך נאמר 

ובין כתיפיו שכן   וליוסף אמר מבורכת 
יי' ארצו מלמד שארצו של יוסף מבורכת 

מכל הארצות ממגד שמים ומטל שיהא 
טל מצוי לה בכל שעה ומתהום רובצת תחת 

מלמד שיהא מרובצת במעיינות  וממגד 
תבואות שמש מגיד [כשם] שהיא פתוחה לחמה 

כך היא פתוחה ללבנה שנאמר וממגד גרש 
ירחים קודמין להררי מקדש והררי מקדש 
קודמין להררי ארץ ישראל וממגד גבעות 

עולם מלמד שאבות ואימהות קרויין גבעות 
שנאמר עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי 
אל הר המור אל גבעת הלבונה  וממגד ארץ 

ומלואה מלמד שארצו של יוסף מליאה 
ואין חסירה כל ברכה ר' שמעון בן יוחי אומר 
אדם מעמיד ספינתו בחלקו של יוסף אין צריך 
חוץ ממנה כלום  ורצון שכני סנה שעשה רצון 

מי שנגלה על משה בסנה תבואתה לראש 
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לעתיד לבא  ולקדקד נזיר אחיו ועשאוהו 
בכור שורו הדר לו מלמד שנתן לו הוד ליהושע 

אין כל העולם יכול לעמוד בו וקרני ראם 
קרניו שור כוחו קשה אבל אין קרניו נאות 

ראם קרניו נאות אבל אין כוחו קשה נותן לו
ליהושע קרנו וכוחו של שור וקרניו של ראם 

בהם עמים ינגח יחדיו וכי מה עמים כיבש 
יהושע והלא לא כיבש אלא שלשים ואחד 
מלך אלא מלמד שכיבש מלכים ושלטונים 
שהיו מסוף העולם ועד סופו  יחדיו אפסי 
ארץ וכי כמה ארצות כיבש יהושע אלא 

פרטוס זה קטן אלא כל מלכים שעיבד היו 
מלכים ושלטונים ר' יהודה אומר וכי שלשים 
ואחד מלכים שעיבד כולן היו בארץ ישראל 

כדרך שעובדין ברומי עכשיו שכל מלך 
ושלטון שלא קנה ברומי פלטריות וחיילות 
בארץ ישראל אומר לא עשיתי כלום והם 

רבבות אפרים לפי שלא מפורש לנו עשרם 
של כנעניים ומה תלמוד לומר ויאמר אדני בזק 



שאינו כדיי למנות עם מלכי כנען שבעים 
מלכים בהונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו 
מלקטים תחת שולחני והרי דברים קל וחומר 

ומה אדני בזק שאינו כדיי למנות עם מלכי 
כנען שבעים מלכים בהונות ידיהם ורגליהם 

מקוצצים היו וגומ' בוא וראה עושרם של 
כנעניים מה היה הם אלפי מנשה לפי שלא

מפורש לנו כמה הרג יהושע בכנעניים שנאמ'
וזבח וצלמונע בקרקר הכל מאה ושלשים 

וחמשה אלף לכך נאמר והם רבבות אפרים 
ולזבולן אמר למה נאמר לפי שנאמר 

ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים וישיגם לפני 
פרעה ולא נתפרשו וזה אחד מהן שמח זבולן 
בצאתך מלמד שהיה זבולן סרסור לאחיו היה 

לוקח מאחיו ומוכר לגוים ומן הגוים ומוכר 

לאחיו ויששכר באהלך מלמד ששבטו 
של יששכר משתבח בתורה שנאמר ומבני 

יששכר יודעי בינה לעיתים וכן מצינו שאחיו 
משבחו שנאמר וירא מנוחה כי טוב  דבר 

אחר ויששכר באהליך מלמד שבית הבחירה 
ראוי להיות בנוי בחלקו של יששכר  עמים 

הר יקראו מניין אתה אומר שהיו אומות 
מלכיות מתכנסות ובאות לפרגמטיא של (מצרים)

ארץ ישראל והם אומרין הואיל ונצטערנו 
ובאנו לכאן נלך ונראה בפרגמטיא של יהודים 

ומה טיבה עולין לירושלם ורואין את ישרא'
שעובדין לאל אחד ואוכלין מאכל אחד לפי 
שהגוים לא אלוק' של זה אלוק' של זה ולא 

מאכלו של זה כמאכלו של זה והם אומרין אין 
יפה להדיבק אלא באומה זו מניין אתה אומ'

שאין זזין משם עד שמתגיירין ובאין
ומקריבין זבחים ועולות תלמוד לומר שם יזבחו 

זבחי צדק כי שפע ימים ינקו שנים נוטלין 
בשפע ונותנין בשפע ים ומלכות ים נוטל 
בשפע ונותן בשפע מלכות נוטלות בשפע 

ונותנת בשפע  דבר אחר כי שפע ימים יינקו 
זו ימה של יפו שגנוז לצדיקים לעולם הבא מניין 

אתה אומר שכל ספינות שאובדות בים הגדול 
וצרור של כסף ושל זהב ואבנים טובות 

ומרגליות וכל כלי חמדה שהים הגדול מקיאן 
לימה של יפו שגנוז לצדיקים לעולם הבא 

תלמוד לומר כי שפע ימים יינקו אמ' ר' יוסי 
פעם אחת הייתי מהלך בדרך מכזיב לצור 

ומצאני זקן אחד ושאלתיו בשלום אמרתי לו 
פרנסתך במה היא אמ' לי מחלזון אמרתי לו 

וכי מצוי (אמרתי לו) השמים מקום בים 
שמוטל בהרים וסמומיות מכישות אותו ומת 

ונימק במקומו אמרתי השמים נזכר היא 



שגנוז לצדיקים לעולם הבא  ספוני זה חלזון 
טמוני זו טרית חול זה זכוכית לפי ששבטו של 

זבולן מתרעם לפני המקום אמ' לפניו רבונו של 
עולם לאחיי נתתה ארצות ולי נתת ימים לאחיי 
נתתה שדות וכרמים ולי נתת חלזון אמ' לסוף 
שאני מצריכן לידך על ידי חלזון זה א' לפניו 
רבונו של עולם מי מודיעיני אמ' לו זה סימן 

יהא בידך שכל מי שגונבך לא יהא 
בפרגמטיא שלו כלום  ולגד אמר לפי 

שנאמר ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים 
וגומר  ברוך מרחיב גד מלמד שתחומו של 

גד מרחיב והולך כלפי מזרח כלביא שכן 
מלמד שהיה סמוך לספר נמשל באריות 

וטרף זרוע על שעבר אף קדקד לעולם הבא 
וירא ראשית לו הוא בראש תחילה והוא 

יבוא בראש לעולם הבא כי שם חלקת 
מחוקק ספון זו קבורתו של משה שנתונה 

בחלקו של ראובן שנאמר עלה אל הר 
העברים הזה הר נבו ומה תלמוד כי שם חלקת 

מחוקק ספון מלמד שהיה משה נוטל מת
בכנפי השכינה ארבעת מילין מחלקו של 
ראובן (מ)לחלקו של גד ומלאכי השרת 

מספידין עליו ואומר יבוא שלום ינוח על 
משכבו זה אחד מן הדברים שנבראו בערב 

שבת בין השמשות ואילו הן קשת ומן 
באר וכתב והלוחות ופי האתון ופי הארץ 
וקברו של משה ומערה שעמד בה משה 

ואליהו ומקלו של אהרן ושקדיה ופרחיה 
ויש אומרין אף בגדו של אדם הראשון ויש 

אומרין אף הכתונת והמזיקין ר' יאשיה 
אומר משום אביו אף האיל והשמיר ר' 

נחמיה אומר אף האור והפרדה ר' יהודה 
אומר אף הצבת וכן הוא אומר צבתא 

בצבתא תתעבד קדמייתא מה הוות הא לאיי 
ברייה הוות  ויתא ראשי עם שעשה את 

התורה תיין תיין  דבר אחר מלמד שעשה 
משה ליכנס בראש כל העם וחבורה וחבורה 

בראש כל חבורה של בעלי מקרא בראש 
חבורה של בעלי משנה בראש חבורה של 

בעלי משנה בראש חבורה של בעלי תלמוד 
וליטול כל אחד ואחד שכר וכן הוא אומר 

לכן אחלק לו ברבים וגו'  צדקת יי' עשה וכי 
מה צדקה עשה בישראל והלא כל ארבעים 
שנה שהיו ישראל במדבר באר עולה להן 
ומן יורד להן ושליו מצוי להן וענני כבוד 

מקיפות אותן אלא שאמר כי יהיה בך אביון 
צדקת יי' עשה מלמד שהצדקה קשורה בדין 



תחת כס(ו)א הכבוד שנאמר כה אמר יי' שמרו 
משפט ועשו צדקה  ולדן אמר למה נאמ'

לפי שנאמר ומקצה אחיו לקח חמשה וכו' 
וזה אחד מהן דן גור אריה מלמד שסמוך 

לספר וכל מי שסמוך לספר נמשל כאריות 
יזנק מן הבשן מה זינוק זה יוצא ממקום 

אחד ונחלק לשני מקומות כך שבטו של דן 
נוטל לו חלק בשני מקומות וכן הוא אומר 
ויצא גבול בני דן מהן ויעלו בני דן וילחמו 

עם וגו'  ולנפתלי אמר למה נאמר לפי 
שנאמר ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים 

וזה אחד מהן נפתלי שבע רצון מלמד 
שהיה (בנימ') נפתלי שמח בחלקו בימים 
ובדגים ובפניות ומלא ברכת יי' זו בקעת 

גינוסר ר' אומר זה בית דין של טבריא 
ועוד (א') הוא אומר רצון יריאיו יעשה ים 
זה ים של צפוני ודרום זה ימה של טבריא
ירשה מלמד שנתנו לו חלק חלקו בדרום 

ולאשר אמר לפי שנאמר לפי שנאמר
ומקצה אחיו וזה אחד מהן ברוך מבנים אשר 
אין לך בכל השבטים שנתברך בבנים כאשר 

יהי רצוי אחיו שהיה מתרצה לאחיו 
בשמן אנפקנון ובקיפלאות והן מרצין לו 

בתבואה  דבר אחר יהי רצוי אחיו 
כשעשה ראובן אותו מעשה הלך אשר 

387
וסיפר לאחיו ונזפו לו ואמרו לו כך אתה מדבר 

באחינו הגדול וכשהודה ראובן על מעשיו 
נתרצו לו אחיו לכך נאמר יהי רצוי אחיו 

וכשהיו שבטים מתייחסין זה אומר לי היא 
לוייה אם ממני הכתוב מייחס שלי היא 

לוייה ואם ממני הכתוב מייחס שלי היא 
לוייה ריצה את אחיו באותה שעה לכך 

נאמר יהי רצוי אחיו  דבר אחר יהי רצוי 
אחיו אין בכל הארצות שמשמטת 

שביעית כארצו של אשר וטובל בשמן 
רגלו מלמד שארצו של אשר מושכת 
שמן כמעיין מעשה שנצטפצפו אנשי 

לודקיא בשמן ומינו להן פומילטס אחד 
אמרו לו לך וקח לנו שמן במאה ריבוא הלך 

לו לצור אמ' להן שמן במאה ריבוא אני 
צריך אמרו לו לך אצל פלוני הלך לביתו 
וביקשו ולא מצאו אמרו לו הריהו בשדה 

הלך ומצאו שעוזק תחת הזית אמר לו שמן 
במאה ריבוא אני צריך אמ' לו המתן עד 

שאגמור את הזית ואבוא משגמר את 
זיתיו נטל את הכלים והיה ממשמש ובא 
אמר פו(ל)מילטס איפשר שיש לו לזה 



במאה ריבוא זית דומה שצחקו בי יהודיים 
כיון שבא לביתו קרא לשפחתו אמ' לה 

בואי ורחצי את רגלינו מלאת הספל שמן 
ורחצה להם רגליהם לקיים מה שנאמר 
וטובל בשמן רגלו נתן לפניו לחם ואכל 
ושתה לאחר שאכל ושתה עמד ומדד לו 
במאה ריבוא אמ' לו רצונך שוב אמ' לו 

אין לי מעות אמ' לו טול ואני אבוא עמך 
ואטול את מעותיי עמד ומדד לו שמן 
בשמונה עשרה ריבוא אמרו לא הניח 
אדם ההוא לא חמור ולא גמל בארץ 
ישראל שלא משכו עמו הכירו אנשי 

לודקיא וקדמו לפניו שלשת מילין וקילסו 

לפניו קילוס גדול אמ' להם לא תקלסו קילוס זה 
אלא לאדם זה שהכל שלו ולא עוד אלא שאני 

חייב לו שמונה עשרה ריבוא לקיים מה 
שנאמר יש מפזר ונוסף עוד  ברזל ונחשת 

מנעליך שארצו של אשר היא היתה 
מנעלה של ארץ ישראל וכימיך דבאיך 

מלמד שכל ארצות דובאות כסף לארץ ישר'
כעיניין שנאמר וילקט יוסף את כל הכסף 

אין כאל ישורון ישראל אומ' אין כאל ישורון ורוח 
הקודש אומרת אל ישורון ישראל אומרין
מי כמוך באלים יי' ורוח הקודש אומרת 
אשריך ישראל מי כמוך ישראל אומרין

שמע ישראל יי' אלקינו יי' אחד ורוח הקודש 
אומרת מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ 
ישראל אומרין כתפוח בעצי היער ורוח 

הקודש אומרין כשושנה בין החוחים ישרא' 
אומרין זה אלי ואנויהו ורוח הקודש אומרת 
(ישראל אשר בך אתפאר) עם זו יצרתי לי 
ישראל אומרין כי תפארת עוזמו אתה ורוח 

הקודש אומרת ישראל אשר בך אתפאר 
רכב שמים בעזרך שישראל ישרים עושים 

רצונו של מקום רוכב שמים בעזרך 
וכשאין ישראל עושין רצונו של מקום 

כביכול ובגאותו שחקים נתקבצו כל ישראל 
אצל משה אמרו לו רבינו משה אמור לנו 

מי היה ממדת כבוד למעלן אמ' להן מן 
התחתונים אתם יודעין מה היא אמרת כבוד 

למעלן משל לאחד שאמ' מבקש אני 
לראות כבודו של מלך אמרו לו היכנס

למדינה וראה וילון פרוס על פתח מדינה 
ואבנים טובות ומרגליות קבועות בו לא יכולת 

עיניך עד שנפלת אילו נכנסת למדינה 
עצמה וראית פני מלך על אחת כמה וכמה 

לכך נאמר ובגאותו שחקים 
  סליק פסוקא



מעונה אלקי קדם שלש ספרים נמצאו 
בעזרה אחד של מעוננים ואחד של היא 

היא ואחד נקרא ספר זעטוטין באחד כתיב 
מעון אלקי קדם ובשנים כתיב מעונה אלקי 

קדם ביטלו חכמים את האחד וקיימו את 
השנים  ומתחת זרועות עולם מלמד 
שארץ ישראל היא תוקפו של עולם 

ויגרש מפניך אויב אילו יושבי ארץ ישרא'
ויאמר השמד אילו שברחו לאסיא 

וישכן ישראל בטח אין בטח אלא רוחצן 
וכן הוא אומר וישבו במדבר לבטח בדד ולא 

כבדד שאמ' משה יי' בדד ינחנו ולא כבדד 
שאמר ירמיה מפני יד?ה? בדד ישבתי ולא 

כבדד שאמ' אותו רשע הן עם לבדד 
ישכן  עין יעקב בברכה שבירכן יעקב 
אביהן והיה אלקים עמדי  אל ארץ דגן 

ותירוש בברכה אשר ברכן יצחק שנאמר 
ויתן לך האלקים מטל השמים אף שמיו 
יערפו טל הרעיפו שמים ממעל אשריך 

ישראל ישראל אומרין מי כמוך באל(ק)ים יי'
ורוח הקודש אומרת אשריך ישראל נתקבצו 

כל ישראל אצל משה אמרו לו רבינו משה 
מה טובה עתיד הקב"ה ליתן לנו לעולם הבא 

אמ' להן איני יודע מה אומר לכם אשריכם 
מה מתוקן לכם משל לאדם שמסר את בנו 

לפידגוג אחד והיה מחזרו ומראה אותו 
ואומר לו כל האילנות הללו שלך כשיגע 

להראותו אומר לו איני יודע מה אומר 
לך אשריך מה מתוקן לך כך אמ' משה 

לישראל איני יודע מה אומר לכם 
אשריכם מה מתוקן לכם מה רב טובך אשר 

צפנת ליראיך אשריך ישראל מי כמוך 
עם נושע ביי' עם שאין ישועתו אלא 

בשכינה נושע ביי' כעיניין שנאמר אלקי 
צורי אחסה בו מגיני וקרן ישעי ואשר 

חרב גאותך אמ' לו הקב"ה משה עתיד אני 
ליתן לישראל אותו זיין שניטל מהם בחורב 

כעיניין שנאמר ויתנצלו בני ישראל 
בשבועה שנשבעתי עתיד אני להחזירו 
להם כעיניין שנאמר חי אני נאם יי' כי 

כולם כעדי תלבשי ותקשרם ככלה ויכחשו 
אויביך לך בשעת טובתן של ישראל 

אומות העולם מכחשין להן ועושין אותן 
כאילו הן אחין וכן עשו אמ' ליעקב 

ויאמר עשו יש לי רב אחי וכן חירם אמר 
לשלמה מה הערים האלה אשר נתת לי 
אחי ואתה על במותימו תדרוך כעיניין 



שנאמר ויקרא משה אל כל איש ישראל 
   סליק פסוקא

ויעל משה מערבות מואב מערבות מואב 
מלמד שהראהו שלשת המלכים העתידין 

לעמוד (מרא) מרות המואביה זה דוד וזרעו 
אל הר נבו ראש הפסגה מה פסגה זו 

מופרשת מן האשכול ואינה מופרשת כך 
קבורתו של משה מותאמת מן ההר ואינה 

מותאמת והגיא ביניהם  אשר על פני 
יריחו מלמד שהראהו ארץ ישראל 

מיושבת על שלוותה וחזר והראהו מציקין 
המציקין לה את הגלעד מלמד שהראהו 
בית המקדש על שלוותו וחזר והראהו 

מציקין המחריבין לו ואין גלעד אלא בית 
המקדש שנאמר גלעד אתה לי ראש הלבנון 

ארץ דן מלמד שהראהו ארץ דן מיושבת 
על שלוותה וחזר והראהו מציקין המציקין
בה  דבר אחר עד דן מלמד שהראהו זרעו 
של דן שהוא עובד ע"ז שנאמר ויקימו לה

בני דן את הפסל וחזר והראהו גואל ישראל 
שעתיד לעמוד ממנו ואיזה זה שמשון בן 
מנוח  ואת כל נפתלי מלמד שהראהו את

כל ארץ נפתלי מיושבת על שלוותה וחזר 
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והראהו מציקין המציקין בה דבר אחר את כל 

נפתלי מלמד שהראהו את ברק בן אבינועם 
עושה מלחמה עם סיסרא ועם חיילותיו שעמו 
נאמר כאן ואת כל נפתלי ונאמר להלן ותשלח 
ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי ואת 
אפרים מלמד שהראהו ארץ אפרים יושבת 

בשלוותה וחזר והראהו מציקין המחזיקין בה 
דבר אחר ואת ארץ אפרים מלמד 

שהראהו יהושע שעשה מלחמה עם
הכנעניים נאמר כאן ואת ארץ אפרים ונאמ'

להלן למטה אפרים הושע בן נון ומנשה 
מלמד שהראהו גדעון בן יואש שעשה 

מלחמה עם מדין ועמלק דבר אחר לפי שהיה 
אפרים צעיר סמכו הכתוב וכן הוא אומר

הנה אלפי הדל במנשה ואת כל ארץ יהודה 
מלמד שהראהו ארץ יהודה יושבת 

בשלוותה וחזר והראהו מציקין המחזיקין 
בה דבר אחר ואת כל ארץ יהודה מלמד 

שהראהו ארץ יהודה ודוד במלכותו נאמר 
כאן ואת כל ארץ יהודה ונאמר להלן ויבחר 

אלקי ישראל מכל בית יהודה בית אבי
עד הים האחרון מלמד שהראהו פני כל 
המערב יושב על שלוותו וחזר והראהו 

מציקין המחזיקין בה  דבר אחר אל 



תיקרי עד הים האחרון אלא עד היום האחרון 
מלמד שהראהו את כל העולם כולו מיום 

שנברא ועד שיחיו המתים   ואת הנגב 
מלמד שהראהו דרום יושב על שלוות(ה)

והראהו מערת המכפלה שאבות שוכבין בה 
נאמר כאן ואת כל הנגב ונאמר ויעלו בנגב 

ויבא עד חברון  ואת הככר מלמד 
שהראהו שלמה בן דוד שעושה כלים בבית 
המקדש נאמר כאן ואת הככר ונאמר להלן 

בככר הירדן יצקם המלך  בקעת יריחו 
מלמד שראה גוג וכל המונו שעתידין ליפול 

בבקעת יריחו   דבר אחר מה בקעה זו כמות 
שהיא ושדה (כמו') זרועה שעורים כמות שהיא 

כך הראהו את כל העולם כולו בבקעת יריחו 
דבר אחר עיר התמרים מלמד שהראהו עדן 

וצדיקין מטיילין בה וכן הוא אומר צדיק 
כתמר יפרח כארז בלבנון יסגא  דבר אחר 

מלמד שהראהו סמוכה מצידה גהינם שהיא 
קצרה מלמעלה ורחבה מלמטה וכן הוא אומר 

עד צוער אילו מציקי ישראל כגון אילו 
הבלשים הדרין עם המלכות ועתידין לאבוד 

עמהם  ויאמר יי' אליו ואל הארץ אמ'
לו לאבות נשבעתי בשבועה ולך הראתיך 

בעיניך ושמה לא תעבור אמ' משה אם 
איני נכנס בה חי אכנס בה מת אמ' לו המקום 

ושמה לא תבא מה תלמוד לומר ושמה לא 
תבא אמ' לפניו רבונו של עולם אם איני נכנס 

בה מלך איכנס בה הדיוט אמ' לו המקום 
ושמה לא תעבור לא מלך ולא הדיוט ולא חי 

ולא מת    וימת שם משה איפשר שמת 
משה וכותב וימת שם משה אלא עד כאן 

כתב משה מיכן ואילך כתב יהושע ר' מאיר 
אומר הריהו אומר ויכתב משה את התורה 
הזאת ויתנה איפשר שנתן משה את התורה 
הזאת כשהיא חסירה אפילו אות אחת אלא 

מלמד שהיה משה כותב מה שאמר לו הקב"ה 
כותב כעיניין שנאמר ויאמר אלהם ברוך 
מפיו יקרא אלי ר' אליעזר אומר בת קול 
יוצאת מתוך המחנה שנים עשר מיל על 

שנים עשר מיל והיתה מכרזת ואומרת מת 
משה סמליון אמ' וימת שם ומניין אתה 

אומר מחילה הייתה יוצאה מקבורתו של 
משה לקבורתן של אבות נאמר כאן וימת 

 שם משה ונאמר להלן [שמה קברו את אברהם ויש אומרין לא מת משה אלא עומד ומשרת למעלה נאמר כאן שם ונאמר
להלן] ויהי שם עם יי'  

עבד יי' לא בגנותו של משה הכתוב מדבר 
אלא בשבחו שכך מצינו בנביאים הראשונים 



שנקראו עבדים שנאמר כי לא יעשה יי' 
אלקים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים 

על פי יי' כשהמקום נוטל נשמתן של צדיקים 
נוטלה מהן בנחת רוח משלו משל למה הדבר 

דומה לאחד נאמן שהיה בעיר והיו הכל 
מפקידין אצלו פקדון וכשבא אחד מהן 

לתבוע את שלו היה מוציא ונותן לו לפי 
שידע היכן הוא וכשבא לשלח ביד בנו ביד 

עבדו ביד שלוחו הופך תחתונים על העליונים 
לפי שאינו יודע היכן הוא כך המקום כשהוא

נוטל נשמתן של צדיקים נוטלה בנחת 
וכשהוא נוטל נשמתן של רשעים מוסרה 

למלאכים רעים למלאכים אכזרים כדי 
שישמטו בנשמתן של רשעים וכן הוא אומ'

ומלאך אכזרי ישולח בם ואומר תמות בנוער 
נפשם   ויקבור אותו בגיא אם נאמר בגיא 
למה נאמר בארץ מואב ואם נאמר בארץ 
מואב למה נאמר בגיא לומר שמת משה 

בתוך נחלתו של ראובן ונקבר בשדה נחלתו 
של גד ולא ידע איש את קבורתו ויש אומ'
אף משה אינו יודע מקום קבורתו שנאמר 
ולא ידע איש את קבורתו ואין איש אלא 

משה שנאמר והאיש משה עניו מאד וכבר 
שלחה מלכות בית קיסר שני סרדיוטות 

אמרו לכו וראו קבורתו של משה היכן היא 
הלכו ועמדו למעלה וראו אותו למטה ירדו 

למטה וראו אותו למעלה נחלקו חציים 
למעלה וחציים למטה עליונים ראו אותה

כלפי מטה (וע') ותחתונים ראו אותה כלפי מעלה 
לכך נאמר ולא ידע איש את קבורתו עד 
היום הזה   ומשה בן מאה ועשרים שנה 

זה אחד מארבעה שמתו בן מאה ועשרים 
שנה ואילו הן משה והילל הזקן ורבן יוחנן 

בן זכאי ור' עקיבא משה היה במצרים 
ארבעים שנה ובמדין ארבעים שנה ופירנס 

את ישראל ארבעים שנה הילל הזקן עלה 
מבבל בן ארבעים שנה ושמש חכמים 

ארבעים שנה ופירנס את ישראל ארבעים 
שנה רבן יוחנן בן זכאי עסק בפרקמטיא 

ארבעים שנה ושימש חכמים ארבעים שנה 
ופירנס את ישראל ארבעים שנה ר' עקיבא

למד תורה ארבעים שנה ושימש חכמים 
ארבעים שנה ופירנס את ישראל ארבעים שנה 

שש זוגות ששנותיהן שוות רבקה וקהת לוי 
ועמרם (יה) יוסף ויהושע שמואל ושלמה 

משה והילל הזקן ורבן יוחנן בן זכאי ור' עקיבא 
לא כהתה עינו מלמד שעיניהם של מתים כהה

ר' אליעזר בן יעקב אומר אל תיקרי [לא] נס לחה 



עכשיו כל הנוגע בבשרו של משה לחה פורחת 
אילך ואילך  ויבכו בני ישראל את 

משה הרי אחד ויתמו ימי הרי שנים בכי אבל 
משה הרי שלשה שלשים יום אילו מה טיבן

אלא מלמד שבכו אותו קודם למיתה שלשים 
יום ומניין לימי נזירות [שהן] שלשים יום נאמר 

כאן ימי ונאמר להלן ימי מה ימי האמור 
כאן שלשים יום אף ימי האמור להלן 
שלשים יום  ויהושע מלא רוח חכמה 

מפני מה כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו 
אליו בני ישראל אין לך משמע גדול מזה 
ויעשו כאשר צוה יי' את משה ועדיין לא 

נתן מוראו עליהן שנאמר בעת ההיא גדל יי' 
באותה שעה נתן מוראו עליהן  ולא קם 

נביא עוד [בישר'] כמשה אבל באומות העולם קם 
ואיזה זה זה בלעם בן בעור אלא הפרש בין 
נבואתו של משה לנבואתו של בלעם משה 

לא היה יודע מי מדבר עמו ובלעם היה יודע 
מי מדבר עמו שנאמר נאם שומע אמרי אל 
משה לא היה יודע מאימתי מדבר עמו עד 

שמדבר ובלעם היה יודע אימתי היה מדבר 
עמו שנאמר ויודע דעת עליון משה לא היה 
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ואתה פה עמוד עמדי ובלעם היה מדבר 
עמו כשהוא נופל שנאמר מחזה שדי יחזה 

נופל וגלוי עינים משל למה הדבר דומה 
לטבחו של מלך ויודע כמה הוצאות יוצאות 
למלך על שולחנו  אשר ידעו פנים אל פנים 

למה נאמר לפי שנאמר ויאמר הראיני נא 
את כבודך אמ' לו בעולם הזה אי אתה רואה 

שנמשל בפנים שנאמר ויאמר לא תוכל 
לראות את פני אבל רואה אתה בעולם הבא 

שנמשל באחוריים שנאמר והסירותי את 
כפי וראית את אחורי אימתי הראהו סמוך 

למיתה הא למדת שהמתים רואין 
לכל האותות והמופתים אשר שלחו יי' לעשות 

בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו למצרים 
בפני עצמה לפרעה בפני עצמו לכל עבדיו 

בפני עצמן  ולכל היד החזקה זו מכת 
בכורות ולכל המורא הגדול זו קריעת ים סוף 

ר' אלעזר אומר לכל האותות והמופתים ומניין 
אף לפני הר סיני תלמוד לומר ולכל היד החזקה 

ומניין אף במדבר תלמוד לומר ולכל המורא 
הגדול ומניין בשברי לוחות נאמר להלן 
ואשברם לעיניכם וכאן הוא אומר אשר 

עשה משה לעיני כל ישראל 
סליק סיפרי 



חזק ונתחזק 


